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MOTTO 
 

 
Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, dan 

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat  kecuali 
bagi orang-orang yang khusuk. 

(Al-Baqoroh 45) 
 

Hidup cuma sekali maka lakukanlah hal yang terbaik 
dalam hidup ini, tetaplah semangat dalam menghadapi 
setiap kesulitan, karena di sana ada jalan, pelajaran 

dan guru bagimu. 
(Penulis) 

 
Apa yang tidak dapat kita kerjakan janganlah manjadi 
penghambat apa yang sedang kita kerjakan, kita tidak 
akan gagal kalau kita kalah tapi kita gagal kalau kita 

berhenti. 
(Oza) 

 
Hidup dan nasib bisa tampak berantakan, misterius, dan 

fantastik namun setiap elemennya adalah subsistem 
keteraturan.Menerima kehidupan berarti menerima 
kenyataan bahwa tidak ada hal sekecil apapun yang 

terjadi karena kebetulan. 
(Oza) 

 
Sahabat adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dialah 
ladang hati yang dengan kasih kau taburi dan pungut 
buahnya penuh rasa terima kasih. Kau menghampiri di 

kala hati gersang kelaparan dan mencarinya di kala jiwa 
membutuhkan kedamaian. Jangan ada tujuan lain dari 

persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa.  
(Kahlil Gibran) 
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ABSTRAKSI 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi, 
tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan karyawan terhadap 
peningkatan produktivitas kerja karyawan pada RSU. PKU Muhammadiyah 
Delanggu, Klaten dan mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh 
terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. Sehingga dari hasil penelitian 
diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kompensasi, tunjangan 
kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan produktivitas kerja 
karyawan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh karyawan RSU. PKU Muhammadiyah Delanggu, 
Klaten yang berjumlah 117 orang, sedangkan sampel penelitian adalah 50 
karyawan dari jumlah karyawan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten 
dengan cluster sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y = -3,682 + 
0,323X1 + 0,320X2 + 0,277X3 + 0,259X4. Hasil pengujian t statistik untuk variabel 
kompensasi (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,537. Oleh karena nilai thitung lebih 
besar dari ttabel (2,542 > 2,014) dengan probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 ditolak 
berarti H1 diterima, yang berarti bahwa variabel kompensasi berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Variabel tunjangan 
kesejahteraan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 2,536. Oleh karena nilai thitung 
lebih besar dari ttabel (2,536 > 2,014) dengan probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 
ditolak berarti H1 diterima, yang berarti bahwa variabel tunjangan kesejahteraan 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. variabel 
pendidikan (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,326. Oleh karena nilai thitung lebih 
besar dari ttabel (2,326 > 2,014) dengan probabilitas 0,025 < 0,05; maka H0 ditolak 
berarti H1 diterima, yang berarti bahwa variabel pendidikan berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Variabel pelatihan (X4) 
diperoleh nilai thitung sebesar 2,075. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel 
(2,075 > 2,014) dengan probabilitas 0,044 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 
diterima, yang berarti bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 
29,282 > 2,37 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak berarti 
menerima H1, hal ini berarti bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 
pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan, dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,722. 
berarti 72,2% variasi perubahan produktivitas kerja karyawan dapat dijelaskan 
oleh variasi perubahan faktor-faktor kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 
pendidikan dan pelatihan. Sementara sisanya sebesar 27,8% diterangkan oleh 
faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 

 
Kata kunci: kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, pelatihan, 

produktivitas kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Perusahaan merupakan penyerap tenaga kerja yang menyediakan 

usaha-usaha fisik dan mental dalam rangka pembuatan barang dan jasa. 

Mereka dituntut untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi.  

Jumlah dan tingkat kemampuan tenaga kerja merupakan faktor 

penentu kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh 

perusahaan. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terdidik dan terampil, 

semakin tinggi pula volume dan kualitas produksi. Dapatlah dikatakan tenaga 

kerja merupakan aset perusahaan yang terpenting dalam usaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk 

dapat menarik, memelihara, maupun mempertahankan karyawan yang ada 

untuk tetap berada dalam perusahaan dengan produktivitas kerja yang tinggi. 

Untuk mencapai semua itu perusahaan harus memberikan imbalan atas jasa 

yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan. Pemberian 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, dan pelatihan kerja akan 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam pekerjaannya, maka pihak 

perusahaan perlu memperhatikan konsekuensi logis terhadap karyawan guna 

meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja para karyawan. 

Pemberian kompensasi akan berpengaruh terhadap semangat kerja 

karyawan, ini disebabkan karena uang masih merupakan motivator yang  kuat 
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bagi karyawan. Maka setiap perusahaan perlu memperhatikan mengenai upah 

yang banyak diharapkan oleh karyawan. Dengan adanya gaji, hubungan antara 

karyawan dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik, sehingga 

karyawan sendiri akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas kerjanya 

karena merasa dihargai oleh perusahaan. 

Disamping kompensasi tunjangan kesejahteraan juga merupakan faktor 

yang penting untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan karena 

dimaksudkan untuk memberikan balas jasa yang dalam hal ini merupakan 

jumlah ganjaran untuk memberikan rasa tenang bagi pekerja dan anggota 

keluarganya yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Disamping kompensasi dan tunjangan kesejahteraan faktor lain yang 

mempengaruhi produktivitas kerja adalah pendidikan dan pelatihan. Dengan 

adanya pendidikan dan pelatihan tersebut maka diharapkan akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memberikan 

kontribusi yang terbaik dalam pencapaian tujuan perusahaan. Melalui 

pelatihan ini juga perusahaan dapat memiliki karyawan yang mempunyai 

kompetensi untuk bersaing dengan perusahaan lain, terlebih lagi pada 

persaingan global dan tuntutan konsumen yang semakin beragam. Sebagai 

manivestasi dari fungsi pengembanga tenaga kerja, sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh organisasi harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang baik. 

Program pendidikan dan pelatihan merupakan proses berlanjut karena 

munculnya kondisi-kondisi baik perkembangan teknologi, perkembangan 

ekonomis dan non ekonomis dalam perusahaan. Mengantisipasi adanya 
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perkembangan-perkembangan lain, kondisi-kondisi baru, mendorong 

perusahaan untuk menyusun program latihan secara menyeluruh. 

Latihan-latihan yang diberikan kepada karyawan akan mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih baik, karena karyawan telah mengetahui dengan 

baik tugas-tugas dan tanggung jawab sehingga akan berusaha untuk mencapai 

tingkat moral kerja yang tinggi. Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan 

dan pelatihan bagi karyawan untuk dapat mengikuti adanya perubahan-

perubahan teknologi yang akan dipakai di perusahaan mendorong peranan 

pelatihan semakin penting di dalam kegiatan perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai personalia yang lebih baik, lebih 

berkualitas, dan lebih berdedikasi adalah perusahaan yang akan memenangkan 

persaingan. Dengan demikian usaha meningkatkan karyawan yang berkualitas 

baik mental maupun kemampuan harus lebih diperhatikan, apalagi dengan 

perkembangan perusahaan yang semakin pesat. 

Menyadari pentingnya pemberian motivasi yang dalam hal ini 

berkaitan denagan pemberian kompensasi dan tunjangan kesejahteraan serta 

pengembangan karyawan melalui pendidikan dan pelatihan, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”PENGARUH 

KOMPENSASI, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, PENDIDIKAN, 

DAN PELATIHAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PADA RSU. PKU. MUHAMMADIYAH DELANGGU, 

KLATEN”. 
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B. Perumusan Masalah 

Setiap perusahaan pada dasarnya mempunayi tujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin dan berharap untuk dapat 

meminimumkan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan, guna menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang 

dibutuhkan adalah kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, dan 

pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, dengan demikian akan 

diketahui pengaruh antara kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, 

dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan 

perumusan masalah: 

1. Adakah pengaruh pemberian kompensasi , tunjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan pelatihan terhadap peningkatan produktivitas kerja 

karyawan pada RSU. PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 

2. Adakah pemberian kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan 

pelatihan berpengaruh secara bersama-sama terhadap peningkatan 

produktivitas kerja karyawan pada RSU. PKU Muhammadiyah Delanggu, 

Klaten. 

3. Manakah antara kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan 

pelatihan yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan pada RSU. PKU 

Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan pelatihan karyawan terhadap peningkatan produktivitas 

kerja karyawan pada RSU. PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 

2. Untuk mengetahui apakah kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

peningkatan produktivitas kerja karyawan pada RSU. PKU 

Muhammadiyah Delanggu, Klaten.  

3. Untuk mengetahui manakah antara kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan pelatihan yang mempunyai pengaruh paling dominan 

terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan pada RSU. PKU 

Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini 

antara lain meliputi: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam mempraktekkan teori-teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dalam keadaan nyata. 
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2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pengaruh kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan 

kepustakaan, baik ditingkat fakultas maupun tingkat universitas serta 

sebagai salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitin, serta sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang landasan teori yang ada hubungannya dengan 

rencana pemecahan masalah, yaitu; Pengertian dan arti Pentingnya 

Manajemen Personalia, Pengertian Kompensasi, Pengertian 

Tunjangan Kesejahteraan, Konsep Pendidikan dan Latihan Kerja, 

Konsep Produktivitas Kerja, serta teori-teori lain yang mendukung. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini meliputi; Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Data dan 

Sumber Data, Meode Penarikan Populasi dan Sampel, Pengukuran 

dan Penyusunan Skala dan Metode Analisa Data. 
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BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum  RS. PKU. 

Muhammadiyah Delanggu Klaten, data yang diperoleh, analisa 

data, hasil analisa dan juga pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini merupakan suatu kesimpulan, keterbatasan dan 

saran-saran kepada RS. PKU. Muhammadiyah Delanggu Klaten 

yang mungkin berguna sebagai bahan pertimbangan manajemen 

dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan di masa yang akan 

datang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sebagai ilmu pengetahuan mencakup bidang yang sangat 

luas, dimana salah satu bidangnya adalah manajemen personalia, yang 

sekarang lebih sering disebut dengan Manajemen Sumber Daya Manusia. 

1. Pengertian  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai 

manajemen sumber daya manusia, walaupun intinya hampir sama antara 

satu dengan yang lainnya, dibawah ini akan dikemukakan pendapat dari 

beberapa ahli tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. 

Nitiseminto (1992) memberikan pengertian bahwa manajemen 

personalia adalah suatu ilmu atau seni untuk melaksanakan antara lain, 

planning, organising, contolling, sehingga efektivitas dan efesiensi, dapat 

ditingkatkan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan. 

Menurut Ranupandojo dan Husnan (1992), manajemen personalia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari 

pengadaan, pengembangan, pemberian, dan pemeliharaan tenaga kerja 

dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan, individu, dan 

masyarakat. 
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Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa pengertian manajemen personalia adalah suatu proses atau kegiatan 

yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatur tenaga 

kerja untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi. 

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dari pengertian manajemen sumber daya manusia tersebut ada dua 

fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Manajemen 

Di dalam fungsi manajemen ini terdiri dari empat fungsi: 

1) Fungsi Perencanaan 

Perencanaan yang berarti menentukan lebih dulu program 

personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan. 

2) Fungsi Pengorganisasian 

Pengorganisasian sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan 

merancang susunan dari berbagai hubungan antara jabatan 

personalia dan faktor-faktor fisik. 

3) Fungsi Pengarahan 

Pengarahan berarti mengusahakan agar karyawan bekerja sama 

secara efektif. 

4) Fungsi Pengawasan 

Pengawasan di sini berarti mengamati dan membandingkan 

pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksinya kembali rencana 

yang telah dibuat. 
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b. Fungsi Operasional 

Di dalam fungsi operasional ini terdiri dari lima fungsi: 

1) Fungsi Pengadaan 

Merupakan fungsi untuk memperoleh jumlah dan jenis karyawan 

yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi  ini terutama 

menyangkut tentang penentuan kebutuhan tenaga kerja dan 

penarikannya, seleksi dan penempatannya. 

2)   Fungsi Pengembangan 

Merupakan fungsi untuk mengembangkan karyawan dalam 

meningkatkan ketrampilan melalui latihan, yang diperlukan supaya 

dapat menjalankan tugas dengan baik.  

3) Fungsi Kompensasi 

Fungsi ini dapat didefinisikan sebagai pemberian penghargaan 

yang adil dan layak tehadap karyawan sesuai dengan sumbangan 

mereka untuk mencapai tujuan organisasi. 

4) Fungsi Integrasi 

Fungsi ini menyangkut penyesuaian keinginan dari para individu 

dengan keinginan organisasi dan masyarakat. 

5) Fungsi Pemeliharaan 

Yaitu fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi 

yang telah ada. Dalam fungsi ini perhatian akan dititikberatkan 

pada pemeliharaan kondisi fisik dari para karyawan dan 

pemeliharaan sikap yang menyenangkan.  
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B. Kompensasi 

1. Pengertian kompensasi 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar 

dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan (Davis dan Werther, 1996 : 

196). Kompensasi sangat penting artinya bagi karyawam khususnya dan 

bagi perusahaan pada umumnya, karena kompensasi dapat menjamin 

kesejahteraan keluarga, masyarakat, dan perusahaan. Besar kecilnya 

kompensasi yang diberikan dapat mempengaruhu prestasi kerja, motivasi 

kerja, kepuasan kerja, serta produktivitas kerja karyawan, setiap 

perusahaaan berusaha memberikan kesejahteraan pada karyawan dan 

kepuasan kerja, kompensasi jika diberikan secara tepat dan benar maka 

akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Tetapi jika 

kompensasi yang diberikan kurang memuaskan atau kurang memadai 

maka akan timbul penurunan produktivitas kerja yang nantinya akan 

berdampak berkurangnya aktivitas perusahaan dalam kinerjanya. 

Program pemberian kompensasi juga sangat penting bagi 

perusahaan, karena mencerminkan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia. Kerugian yang didapat apabila 

kompensasi diberikan secara tidak tepat adalah perusahaan bisa kehilangan 

karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang baik, dan perusahaan 

harus mengeluarkan biaya lagi untuk penarikan karyawan baru yang 

berkualitas. Pemberian kompensasi secara tepat dan sesuai prosedur dapat 
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menghemat biaya pengeluaran, peningkatan produktivitas dan motivasi 

karyawan, serta memperlancar mobilisasi perusahaan. 

Perusahaan seringkali melupakan kesejahteraan karyawan, sehingga 

banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar akibat kurangnya 

perhatian terhadap karyawan. Dengan pemberian kompensasi yang tepat 

dapat menekan seminim mungkin kerugian dalam perusahaan. 

2. Tujuan pemberian kompensasi 

Menurut Soekidjo (1991: 143) mengemukakan bahwa pemberian 

kompensasi dalam suatu perusahaan harus diatur sedemikian rupa 

sehingga merupakan sistem yang baik akan dicapai tujuan-tujuan, yaitu : 

menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, memperoleh karyawan 

yang bermutu, mempertahankan karyawan, pengendalian biaya dan 

memenuhi peraturan-peraturan. 

a. Menghargai prestasi kerja 

Pemberian kompensasi yang memadai merupakan suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja karyawan, yang 

selanjutnya akan mendorong motivasi dan kinerja karyawan seperti 

yang perusahaan harapkan. 

b. Menjamin keadilan 

Sistem kompensasi yang benar dapat menjamin keseimbangan dan 

keadilan antara karyawan dengan organisasi atau perusahaan. Setiap 

karyawan berhak mendapatkan imbalan yang pantas sesuai prestasi 

dan jabatan kerja. 
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c. Mempertahankan karyawan 

Kompensasi yang diberikan kepada karyawan bisa memberikan 

semangat kerja yang tinggi dan membuat karyawan merasa nyaman 

dengan pekerjaannya sekarang. Kompensasi dapat mempertahankan 

karyawan dalam organisasi atau perusahaan, dalam hal ini berarti 

mencegah keluarnya karyawan dari perusahaan karena merasa kurang 

sejahtera dalam organisasi atau perusahaan tersebut.  

d. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Kompensasi yang memadai dan tepat dapat memberikan 

rangsangan bagi para calon pencari kerja yang akan menjadi karyawan. 

Dengan banyak calon karyawan yang masuk, maka lebih banyak 

peluang untuk memilih karyawan yang berkualitas dan bermutu tinggi. 

e. Pengendalian biaya 

Seringnya penarikan karyawan baru berarti seringnya perusahaan 

atau organisasi mengeluarkan biaya extra untuk rekruitmen. Dengan 

adanya kompensasi, dapat mencegah keluarnya karyawan dari 

perusahaan dan itu berarti mencegah pengeluaran biaya extra untuk 

pencarian dan seleksi karyawan baru. 

f. Memenuhi peraturan pemerintah 

Sistem administrasi kompensasi juga merupakan tuntutan dari 

pemerintah (hukum). Perusahaan dengan sistem kompensasi yang baik 

dituntut adanya sistem peraturan kompensasi yang baik. 
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3. Syarat penetapan kompensasi 

Beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh manajer dalam 

menerapkan besarnya kompensasi menurut (Davis dan Werther, 1996 : 

143) antara lain: 

1) Kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal. 

Dengan kompensasi yang memadai diharapkan karyawan 

mampu memenuhi kebutuhan akan hidupnya dalam bekerja. Oleh 

sebab itu besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan harus 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2) Kompensasi harus dapat meningkat 

Meningkat dalam hal ini berarti memberikan kompensasi 

sebanding dengan pemberian kompensasi dari perusahaan lain, 

sehingga karyawan merasa tidak harus berpindah ke perusahaan lain, 

karena dalam perusahaan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

3) Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dam kegairahan 

kerja. 

Ukuran berhasil atau tidaknya perusahaan, bisa tergantung pada 

kualitas kinerja karyawan, sehingga untuk mencapai prestasi kerja 

perlu adanya motivasi dan dorongan akan kinerjanya. Pemberian 

kompensasi mungkin bisa mempengaruhi motivasi dan kegairahan 

karyawan, desain sistem kompensasi telah terbukti berpengaruh 

terhadap kinerja dan produktivitas kerja. 
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4) Kompensasi adil 

Untuk dapat menentukan kompensasi yang adil, setiap 

organisasi atau perusahaan perlu mengklasifikasikan tugas-tugas dalam 

beberapa bagian berdasarkan pertimbangan antara lain : berat tidaknya 

pekerjaan,  besar kecilnya resiko pekerjaan, dan perlu tidaknya 

pekerjaan tersebut bagi karyawan itu sendiri. 

5) Kompensaasi tidak boleh bersifat statis 

Apabila perusahaan setelah menerapkan besarnya kompensasi 

dan perusahaan tidak meninjau ulang, maka perusahaan tersebut dalam 

kompensasi dikatakan statis. Faktor yang menyebabkan antara lain 

perubahan tingkat hidup penduduk, perubahan peraturan penetapan 

besarnya upah, perubahan tingkat upah dari perusahaan lain. 

6) Kompensasi yang diberikan harus diperhatikan besarnya. 

Pemberian kompensasi tidak harus berbentuk uang, melainkan 

dapat juga berbentuk tunjangan dan penghargaan, sehingga karyawan 

lebih senang kalau kompensasi yang diberikan tidak seluruhnya dalam 

bentuk uang. 

 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompensasi 

Faktor penting dalam mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

kompensasi adalah kemampuan untuk membayar, biaya hidup, peraturan 

pemerintah, dan produktivitas (Simamora, 1997 : 542). 
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1) Kemampuan untuk membayar 

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya 

produksi dan akhirnya akan mengurangi keuntungan. Kalau kenaikan 

biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian perusahaan, maka 

jelasnya perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas karyawan. 

2) Biaya hidup  

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah biaya hidup di 

kota-kota besar, dimana biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi 

bagaimanapun nampaknya biaya hidup merupakan batas penerimaan 

upah dari para karyawan, 

3) Peraturan pemerintah 

Pemerintah melalui peraturan-peraturan juga dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya kompensasi. Peraturan tentang upah 

minimal merupakan batas bawah dari tingkat upah yang akan 

dibayarkan. 

4) Produktivitas 

Kompensasi sebenarnya imbalan atas prestasi karyawan, 

semakin tinggi prestasi karyawan seharusnya semakin besar pula apa 

yang akan diterima. Prestasi ini biasa dinyatakan sebagai produktivitas. 
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5. Jenis-Jenis Kompensasi 

1) Upah (gaji) 

Menurut Flippo (1990 : 112), yang dimaksud dengan upah adalah 

harga untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh seseorang kepada 

orang lain. 

”Upah (gaji) adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari 

pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa 

yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi 

dinilai atau dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 

suatu persetujuan undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja 

(Husnan, 1992 : 138). 

2) Tunjangan dan fasilitas 

  Menurut Husnan (1992: 140) tunjangan merupakan penghasilan 

yang diberikan oleh perusahaan yang dapat berupa uang, barang atau 

jaminan tidak langsung dan untuk memotivasi semangat kerja 

karyawan. Sedangkan fasilitas adalah tunjangan-tunjangan yang 

berupa kemudahan-kemudahan yang diberikan perusahaan untuk 

memperlancar pekerjaan. Tunjangan dan fasilitas dapat digolongkan 

menjadi empat macam: 
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a. Tunjangan bayaran suplemen 

Yaitu tunjangan bagi waktu tidak aktif bekerja, tunjangan ini 

mencakup: 

a) Tunjangan tuna karya 

b) Uang liburan 

c) Uang cuti saku 

d) Uang pesangon 

b. Tunjangan asuransi 

Tunjangan ini meliputi beberapa hal: 

a) Asuransi perawatan 

b) Asuransi pengobatan 

c) Asuransi jiwa 

d) Asuransi ketidakmampuan 

c. Tunjangan masa tua 

Jaminan sosial tidak hanya meliputi tunjangan masa tua saja, 

tetapi juga  tunjangan ahli waris atau kematian. 

d. Tunjangan pelayanan pegawai 

Tunjangan pelayanan pegawai meliputi: 

a) Tunjangan pelayanan pribadi, meliputi: 

1) Koperasi simpan pinjam 

2) Pelayanan penyuluhan 

3) Aktivitas sosial 

4) Rekreasi dan darmawisata 
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b) Tunjangan pelayanan pekerjaan, meliputi : 

1) Subsidi sosial perawatan anak 

2) Subsidi trasportasi 

3) Pelayanan makanan 

4) Susidi pendidikan 

5) Fasilitas eksklusif 

 
6. Indikator-indikator Kompensasi 

Dengan demikian indikator dapat ditentukan sebagai berikut : 

a. Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian 

kerja  kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang 

telah dan yang akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi 

dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 

suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan yang dibayarkan atas 

dasar suatu perjanjioan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja 

(Heidjrachman dan Husnan, 1990 : 138). 

b. Insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk 

uang, pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberi upah atau gaji 

yang berbeda karena memang produktifitas kerja yang berbeda 

(Heidjracman dan Husnan, 1990 : 161). 

c. Tunjangan adalah pemberian penghargaan terhadap jasa-jasa, selain 

gaji pokok pegawai negeri yang bekerja pada instansi pemerintah 

maupun pegawai perusahaan. Dalam hal ini yang termasuk dalam 
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tunjangan adalah: komisi, tunjangan kecelakaan, hadiah, tunjangan 

kesehatan, tunjangan hari tua dan tunjangan lain yang sah (Siswanto, 

1993 : 132). 

d. Fasilitas adalah pemberian kompensasi dalam bentuk non finansial, 

seperti perumahan, layanan kesehatan, peningkatan pendidikan dan 

latihan, transportasi dan kemudahan-kemudahan lain yang diberikan 

oleh instansi atau perusahaan bagi pegawainya (Siswanto, 1993 : 129 ). 

 

C. Tunjangan kesejahteraan 

1. Pengertian tunjangan kesejahteraan 

Tunjangan kesejahteraan karyawan merupakan program pelayanan 

karyawan dan membentuk, memelihara semangat karyawan yaitu sejumlah 

ganjaran yang dimaksudkan untuk memberikan rasa tenang bagi para 

pekerja dan anggota keluarga dan berfungsi untuk  meningkatkan 

kesejahteraan kerja, pembayaran upah selama tidak bekerja dan 

pembayaran bagi pekerja yang bertujuan untuk meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga tenaga kerja dapat melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk meningkatka produktivitas 

kerja, perusahaan harus menyediakan sarana dan prasarana sebagai 

jaminan kesehatan, keselamatan kerja, upah selama selama tidak bekerja 

dan pelayanan tunjangan kesejahteraan. 
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2. Tujuan tunjangan kesejahteraan  

Menurut Manullang (1990 :42), tujuan tunjangan kesejahteraan kerja 

adalah : 

a. Meningkatkan dan memelihara derajat kesejahteraan kerja yang 

setinggi-tingginya baik fisik maupun mental. 

b. Mencegah dan melindungi tenaga kerja dari gangguan yang ada yang 

disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja. 

c. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan 

tenaga kerja. 

3. Usaha-usaha menciptakan kesejahteraan kerja 

a. Menciptakan ruang dan lingkungan sedemikian rupa sehingga 

memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keselamatan kerja. 

b. Menyediakan makanan untuk para tenaga kerja 

c. Secara berkala mengadakan pemeriksaan umum terhadap pekerja 

mengenai kondisi kesehatan mereka. 

d. Memberi biaya pengganti pengobatan sendiri melalui  poliklinik atau 

apotek. 

e. Memberikan asuransi kecelakaan kepada para karyawan. 

f. Menyediakan alat-alat perlengkapan kesehatan darurat (P3K). 

4. Masalah-masalah yang dapat menganggu kesejahteraan kerja 

a. Faktor fisik meliputi : suara bising, suhu terlalu tinggi atau rendah, 

ventilasi kurang, kelembapan udara, dan penerangan yang kurang 

memadai. 



 22

b. Faktor kimiawi meliputi : gas, cairan kimia, bahan kimia lain yang 

bersifat racun. 

c. Faktor biologis meliputi : virus dan bakteri. 

d. Faktor fatal yang disebabkan sikap badan yang tidak baik waktu 

bekerja yang melampaui batas kemampuan, peralatan yang kurang 

memadai. 

e. Faktor psikologi, kerja yang terpaksa atau dipaksakan tetapi tidak 

sesuai dengan kemampuan, suasana yang cenderung lebih mudah 

menimbulkan kecelakaan. 

 

D. Pendidikan 

Pendidikan untuk karyawan baru dan karyawan lama, perlu diadakan 

kembali. Untuk menjalin tersedianya tenaga-tenaga dalam perusahaan yang 

mempunyai keahlian, para tenaga perusahaan dapat menggunakan pikirannya 

dengan cara lebih praktis. 

1. Pengertian Pendidikan 

Pengertian pendidikan didefinisikan sebagai sesuatu pembinaan 

dalam proses perkembangan manusia, dimana manusia mendorong 

perkembangan dari kemampuan-kemampuan dasar yang ada padanya. 

(Poerwono, 1976). 

Sedangkan pengertian pendidikan menurut Ranupandojo (1992) 

adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang 

termasuk didalamnya peningkatan penguasaan teori dan ketrampilan 
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memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan 

untuk mencapai tujuan (Ranupandojo dan Husnan, 1992). 

Proses pendidikan ini dijalankan perusahaan setelah tenaga kerja 

ditempatkan sesuai tempatnya. Namun semua ini pada prinsipnya 

menghendaki pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepada karyawannya dapat dikerjakan lebih efisien.  

Didalam mendidik pegawai ini memang memerlukan pengorbanan 

yang tidak sedikit baik dalam bentuk materi dan waktu. Akan tetapi 

dengan pengarahan dan pendidikan yang tepat, perusahaan akan 

memperoleh kembali semua biaya yang telah dikeluarkan dengan hasil 

yang lebih baik, serta jauh lebih besar. 

2. Metode Pendidikan 

Dengan memperhatikan beberapa faktor yang disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan maka perusahaan dapat memilih metode pendidikan 

dan latihan yang dapat digunakan. 

Metode pendidikan yang sering digunakan perusahaan adalah 

sebagai berikut (Manullang, 1994) : 

a. Konferensi 

b. Pemberian Kuliah 

c. Rotasi Jabatan 

d. Metode Kasus 

e. Proses Insident 
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1) Konferensi 

Metode ini dilaksanakan dengan mengumpulkan beberapa 

peserta untuk bersama-sama membahas suatu masalah yang mereka 

hadapi dalam praktek sehari-hari. Pertemuan ini ditujukan untuk 

mengadakan penyelidikan bersama mengenai masalah tersebut. Peserta 

belajar bersama dari ulasan, pendapat, dan koordinasi dengan peserta 

lain. 

2) Pemberian Kuliah 

Metode ini dipergunakan jika pengikut pendidikan lebih dari 20 

orang. Dengan cara ini keterangan-keterangan tertentu dapat diberikan 

dalam waktu singkat, pendapat-pendapat serta ide-ide baru langsung 

diberikan dalam waktu singkat, pendapat-pendapat serta ide-ide baru 

langsung diberikan kepada pengikut pendidikan. Jadi mereka hanya 

menerima apa saja yang diberikan oleh pemberi kuliah. 

3) Rotasi Jabatan 

Metode rotasi rabatan yaitu pemindahan seorang manajer dari 

jabatan satu ke jabatan yang lain. Metode ini dimaksudkan agar peserta 

mendapat pengalaman pada berbagai bagian perusahaan yaitu 

mengenai tugas-tugas dan berhubungan antara bagian yang satu 

dengan bagian yang lain. 

4)  Metode Kasus 

Dalam metode ini peserta diminta untuk menganalisa dan 

memecahkan masalah yamg telah atau sedang terjadi dalam kehidupan 
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sehari-hari yang dihadapi manajer dan supervisor. Maksud metode ini 

mengharuskan setiap peserta untuk menetapkan cara pemetaan terbaik 

suatu masalah menurut pendapatnya. 

5) Proses insident  

Metode ini hampir sama dengan metode kasus, hanya kalau 

metode kasus masalah yang ditampilkan adalah masalah yang telah 

selesai. Dalam pendidikan ini peserta diberi insident dalam bentuk 

laporan pernyataan tertulis. Untuk menganalisa dan memecahkan 

masalah yang terjadi dalam insident ini, peserta pendidikan dapat 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyusun 

insident yang disebut Resource Person. Metode ini lebih sukar 

dibandingkan metode kasus, sebab peserta dituntut kemampuan yang 

lebih untuk mengemukakan fakta-fakta yang diperlukan. 

3. Macam-macam Pendidikan 

Menurut Phillipo (Seorang ahli perencanaan), dalam buku St. 

Vembriarto menyatakan macam-macam pendidikan digolongkan dalam 

tiga bagian : 

a. Pendidikan Informal 

b. Pendidikan Formal 

c. Pendidikan Non Formal 

1) Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang 

dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak orang 
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itu lahir sampai mati, dalam ruang lingkup keluarga, pekerja, dan 

pergaulan sehari-hari. 

Ciri-ciri pendidikan Informal adalah: 

a. Diperoleh dari pengalaman sehari-hari. 

b. Diselenggarakan secara sadar atau tidak sadar. 

c. Dapat terjadi dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, atau dalam 

pergaulan sehari-hari 

d. Berlangsung seumur hidup 

2) Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah pendidikan sekolah teratur bertingkat 

dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. 

Adapun ciri-ciri pendidikan formal sebagai berikut: 

a. Tujuan, isi, metode, serta evaluasinya teratur dan terorganisir baik 

oleh lembaga yang menyelenggarakan. 

b. Terdapat jenjang watu yang ketat untuk pengetahuan serta 

keterampilan. 

c. Ditentukan suatu syarat yang ketat. 

d. Lebih bersifat selektif. 

e. Azas pendidikan seumur hidup. 

3) Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur dengan 

sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan yang tetap dan 

ketat. 
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Ciri-cirinya adalah: 

a. Tujuan bersifat implisit 

b. Isinya bersifat sistematik. 

c. Metode yang digunakan juga sistematik dan praktis. 

d. Evaluasinya dijalankan secara sistematis. 

e. Pernyataannya Fleksibel dan tidak mengikat. 

f. Tidak bersifat Selektif. 

g. Azas pendidikan seumur hidup. 

Perkembangan ketiga pendidikan itu tidak selalu berjalan serasi, 

bahkan mungkin terpisah satu sama lain. Apabila dilihat dari segi usia atau 

pertumbuhannya, pendidikan informallah yang tertua bahkan paling 

penting peranannya dalam masyarakat yang sederhana. 

Didalam masyarakat yang belum kenal arti pendidikan, pendidikan 

informal yang memegang peranan penting. Karena banyak anak yang 

mempelajari pengetahuan ketrampilan dan mencontoh sikap orang yang 

telah dewasa dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Tujuan Pendidikan 

Pada dasarnya pendidikan dan latihan adalah sama. Persamaannya 

yaitu agar nantinya sesudah mengalami masa latihan dan atau masa 

pendidikan para tenaga kerja dapat bekerja lebih efektif dan efisien, 

trampil dan ahli dalam bidangnya. Sedangkan perbedaannya adalah kalau 

pendidikan itu lebih luas, sedang latihan tidak. Sebab dalam pendidikan 

disertai dengan program yang berurutan dan bersifat lebih teoritis 
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sedangkan dalam latihan lebih tidak formal, karena disini lebih 

diutamakan praktisnya saja.  

 

E. Pelatihan Kerja 

Disamping pendidikan untuk mendapat tenaga ahli dan terampil dalam 

bidangnya, maka perlu juga suatu latihan yang terencana dan terus menerus. 

Yang dimaksud dengan diadakannya latihan tersebut adalah dengan latihan 

kita dapat menuju pembinaan kecakapan, kemahiran, ketangkasan (skill-

building) dalam pelaksanaan tugas. 

1. Pengertian pelatihan Kerja 

Untuk lebih memperjelas arti penting dari latihan, Nitiseminto 

(1992) mengatakan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan 

yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah 

laku, ketrampilan, dan pengetahuan dari para karyawan, sesuai dengan 

keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan diberikannya intruksi-intruksi dengan secara baik, maka 

pegawai akan menghindari banyak kesalahan yang mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa: 

Para pegawai harus dididik secara sistematis, jika mereka akan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, tidak menjadi soal, betapa teliti 

mereka diseleksi dan betapa banyak bekal yang mereka miliki, kepada 

pekerjaannya, latihan secara sistematis adalah perlu jika mereka 
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diinginkan untuk mencapai cara terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya 

(Manullang, 1974). 

Dengan memahami pendapat para ahli diatas, dapatlah dimengerti 

betapa pentingnya masalah latihan bagi kemajuan perusahaan. Dan ini 

sebenarnya tidak mengherankan lagi karena perusahaan maju disebabkan 

orang-orang yang cakap dan terampil, maka harus diadakan latihan yang 

terus menerus. 

Dan apabila ada pertanyaan ”siapa” dari karyawan pada tingkatan 

yang lebih tinggi (pimpinan), hingga tenaga kerja pada tingkatan terendah. 

Tentu saja disini metode latihan dan macam latihan sangat berbeda, 

dimana  harus disesuaikan dengan orang-orang yang dilatih. 

Demikian arti penting dari latihan, para ahli hampir sama dalam 

mendefinisikan arti latihan ini. Pada pokoknya latihan adalah untuk 

meningkatkan keterampilan kecakapan dan sikap dari karyawan yang 

diperlukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuan. 

2. Metode pelatihan kerja 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam 

mempersiapkan program latihan menurut Werther dan Devis (1981) 

tergantung dari beberapa faktor: 

a. Needs assesment atau kebutuhan pernyataan. 

b. Learning Objective atau tujuan belajar. 

c. Program Contect atau kontek program. 

d. Learning Principles atau prinsip-prinsip belajar. 
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Perusahaan mempunyai teknik-teknik apa yang digunakan seperti 

yang dimaksud di atas. Dalam pemilihan metode atau teknik-teknik yang 

digunakan, perusahaan menyesuaikan kondisi yang ada dalam perusahaan. 

Hal ini disebabkan karena adanya metode latihan mungkin cocok bagi 

perusahaan lain. Pemilihan metode yang terbaik bagi perusahaan menurut 

Wether dan Davis (1981) tergantung beberapa faktor: 

a. Cost effectiveness atau efektifitas harga. 

b. Decired program contect atau kontek program yang diharapkan. 

c. Appropriateness of capabilities atau penyesuaian kemampuan. 

d. Trainer preferences and capabilities atau kesukaan para trainee dan 

kemampuannya. 

e. Learning principles atau prinsip-prinsip belajar. 

Metode latihan kerja biasanya diterapkan untuk karyawan 

operasional, menurut Flippo (1995) dapat dikelompokkan menjadi empat 

yaitu: 

a. On the job training  

b. Vestibule schools 

c. Apprenticeship course 

d. Special course 

1) On The Job Training 

Metode on the job training adalah yang paling banyak digunakan. 

Metode ini banyak memberikan dorongan trainee untuk belajar. Hal 

ini disebabkan karena tidak ada tempat satu kelas. Penggunaan metode 
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ini dapat mempengaruhi trainee baik secara fisik maupun psikologis, 

karena latihan ini ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. 

2) Vestibule School 

Metode vestibule school dilaksanakan dengan menggunakan instruktur 

atau seorang yang staf ahli. Di sini latihan dilakukan situasi tiruan 

yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan 

menggunakan metode ini perusahaan akan mengeluarkan biaya 

tambahan yang cukup besar. 

3) Apprenticeship Course 

Metode apprenticeship course, biasa digunakan untuk pekerjaan-

pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang relatif lebih tinggi. 

Program ini mengkombinasikan on the job training dan pengalaman 

dengan petunjuk-petunjuk yang dilakukan di dalam kelas mengenai 

pengetahuan-pengetahuan tertentu. 

4) Special Course 

Metode special course ini biasa dilakukan untuk memenuhi minat para 

karyawan dalam bidang bahasa, manajemen dan lain-lain. Jadi metode 

ini lebih bersifat pendidikan daripada latihan. 

3. Tujuan pelatihan Kerja 

Pada umumnya tujuan latihan itu erat hubungannya dengan jenis 

latihannya. Tujuan latihan para tenaga kerja staff berbeda dengan latihan 

para mandor, tetapi walaupun terdapat perbedaan namun tujuan akhir 

masing-masing latihan itu pada pokoknya sama. 
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Adapun tujuan latihan kerja ini dapat dikategorikan menjadi empat 

bagian yaitu (Manullang, 1974) : 

1. Supaya masing-masing peserta latihan dapat melakukan pekerjaan 

lebih efisien. 

2. Agar pengawasan lebih sedikit. 

3. Agar para peserta latihan dapat lebih cepat berkembang. 

4. Untuk menstabilisasikan pegawai atau untuk mengurangi labour turn 

over. 

  Setelah masing-masing karyawan selesai mengikuti pelatihan, 

mereka dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan kemungkinan 

dalam membuat kesalahan lebih seedikit, sehingga pimpinan dapat 

mengurangi pengawasannya terhadap bawahannya. Selain itu seseorang 

yang sudah mendapatkan latihan pasti lebih cepat berkembang daripada 

karyawan yang tidak atau belum mendapatkan latihan. 

Untuk menstabilkan pegawai atau mengurangi labour turn over 

pada karyawan yang sudah mendapatkan latihan dan pendidikan serta 

mendapatkan kemungkinaan untuk mengembangkan diri sendiri dari 

perusahaan, cenderung untuk lebih lama bekerja dalam perusahaan yang 

bersangkutan, dalam arti lain karyawan semakin tinggi loyalitasnya 

terhadap perusahaan dimana dia bekerja. 
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F. Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas 

Produktivitas karyawan diantaranya dipengaruhi oleh adanya 

pemberian motivasi dengan memberikan kompensasi (gaji), tunjangan 

kesejahteraan, dan penigkatan kualitas dan kemampuan karyawan dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. 

Menurut Moekijat (1999), produktivitas merupakan imbalan dan 

hasil kerja rata-rata dalam hubungan jam organisasi rata-rata dengan 

tenaga kerja yang diberikan. Pendapat lain menurut Simanjuntak (1995) 

Produktivitas kerja adalah suatu kegiatan secara sadar untuk menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik dengan yang telah ditetapkan hingga tujuan yang 

ingin diperoleh dapat tercapai. Sedangkan menurut Sinungan (1992) 

Produktivitas merupakan hasil nyata maupun fisik dengan masukan 

sebenarnya. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

produktivitas kerja adalah kemampuan sumber-sumber ekonomi untuk 

menghasilkan sesuatu yang dapat dihitung dari jumlah out put 

dibandingkan dengan satuan wakrtu. Dengan meningkatnya produktivitas 

karyawan maka akan meningkatkan pula hasil yang akan dicapai 

perusahaan dan hal ini merupakan harapan setiap perusahaan.   
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2. Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas perlu dihitung dengan seksama, 

mengingat tanpa melakukan pengukuran produktivitas sangat sukar untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan perusahaan. 

Dengan melakukan pengukuran produktivitas,  perusahaan dapat 

mengetahui bagian mana dan jenis pekerjaan apa yang produktivitasnya 

tinggi, sedang maupun rendah sehingga dapat menjadi landasan penentu 

standar kerja dan penentuan metode peningkatan produktivitas. 

Berdasarkan hal tersebut maka produktivitas kerja diukur melalui : 

1. Hasil Pekerjaan 

Seorang karyawan untuk dapat produktif tidak hanya mampu 

menghasilkan out put dalam waktu yang telah ditentukan tetapi juga 

harus memenuhi standar kualitas kerja. 

2. Kecepatan Pelaksanaan Tugas 

Disamping hasil pekerjaan produktivitas dapat diukur melalui 

sikap karyawan dalam menggunakan waktu secara efisien. 

3. Tingkat Kesalahan 

Kurang sesuainya penempatan kerja karyawan pada bidangnya atau 

keahliannya dapat menimbulkan kekeliruan dalam melaksanakan 

pekerjaan atau tugasnya. Hal ini tentunya akan merugikan perusahaan, 

karena rendahnaya kualitas kerja yang diharapkan. 

Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber secara 

maksimal dan merupakan sistem kerja yang optimal akan menentukan 
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tinggi rendahnya produktikvitas kerja karyawan. Peranan manajemen  

sangat strategis untuk meningkatkan produktivitas yaitu dengan 

mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana operasional, 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem kerja dan 

pembagian kerja menempatkan karyawan yang tepat pada pekerjaan 

yang tepat  serta menciptakan kondisi dan linkungan kerja yang aman 

dan nyaman. 

3. Faktor-faktor Produktivitas Tenaga Kerja 

 Untuk memelihara jalannya kehidupan perusahaan sangat 

bergantung dari produktivitas yang dicapai oleh tenaga kerja. Dalam hal 

ini tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhinya. Faktor-faktor produktivitas tenaga kerja perlu 

diperhatikan dengan baik oleh perusahaan. 

Faktor-faktor produktivitas tenaga kerja meliputi : 

1. Kualitas dan Kemampuan 

Kualitas dan ketrampilan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, latihan,motivasi kerja, mental dan kemampuan fisik dari 

tenaga kerja yang bersangkutan. Pendidikan  memberikan pengetahuan 

bukan saja yang langsung dengan pelaksanaan tugas akan tetapi juga 

landasan untuk  mengembangkan diri serta kemampuan untuk 

memanfaatkan semua sarana yang ada di sekitar kita, untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas latihan kerja melengkapi tenaga kerja dengan 
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ketrampilan dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan 

kerja. 

2. Sarana Pendukung 

a. Menyangkut lingkungan kerja 

Dalam menjalankan aktifitas karyawan membutuhkan situasi yang 

nyaman  sehingga  mereka dapat menikmati pekerjaanya dan dapat 

bekerja secara optimal. 

b. Menyangkut kesejahteraan tenaga kerja 

Perusahaan harus memperhatikan  pula kesejahteraan karyawan 

dalam hal kesejahteraan gaji, bonus, tunjangan hari raya agar 

karyawan termotivasi untk lebih giat bekerja. 

3. Supra Sarana 

Kemampuan manajemen menggunakan sumber-sumber secara 

maksimal dan menciptakan sistem kerja yang optimal akan 

menentukan tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan. Peranan 

manajemen sangat strategis untuk peningkatan produktivitas yaitu 

dengan mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sarana 

produksi, menerapkan fungsi-fungsi manajemen, menciptakan sistem 

kerja dan pembagian kerja, menempatkan orang yang tepat pada 

pekerjaan yang tepat, serta menciptakan kondisi dan lingkungan kerja 

yang aman dan nyaman. 

           Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor manajemen 

sangat berperan dalam peningkatan produktivitas baik secara langsung 
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melalui perbaikan pengorganisasian dan data kerja yang dapat 

memperkecil pemborosan penggunaan sumber-sumber maupun secara 

tidak langsung melalui fasilitas dan perbaikan. 

4. Hubungan Kompensasi, Tunjangan Kesejahteraan, Pendidikan dan 

Pelatihan dengan Produktivitas Kerja. 

Setelah membahas pengertian kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan latihan kerja serta produktivitas kerja maka 

perlu diketahui hubungan dari kelima faktor tersebut dalam kaitannya 

mencapai tujuan perusahaan. 

Dapat diuraikan satu persatu pengertian bahwa kompensasi dan 

tunjangan akan memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan 

prestasi  serta produktivitas kerjanya, sehinga akan berdampak positif bagi 

pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Sedangkan pendidikan akan 

membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan 

tugas pekerjaan dengan lebih cepat dan tepat. Latihan kerja akan 

menambah dan meningkatkan ketrampilan kerja. Sedangkan produktivitas 

merupakan kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa 

yang berkualitas. 

Maka dapat  dikatakan bahwa dengan diberikannya kompensasi, 

tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan latihan kerja akan tercipta tenaga 

kerja yang dapat bekerja secara optimal. Dari uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwa hubungan kelima faktor tersebut saling menunjang. 

Untuk mencapai kelangsungan hidup perusahaan yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Istilah metodologi terdiri atas dua kata, yaitu métodos berarti cara dan 

logos yang berarti ilmu. Jadi metodologi adala ilmu yang membicarakan cara-cara 

(metode) ilmiah. Dalam metodologi ini dibahas dan dijelaskan mengenai 

pengetahuan tentang cara-cara yang harus dilakukan dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian. 

Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebenarannya, usaha yang mana dilakukan dengan metode-metode tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas, metodologi penelitian adalah ilmu yang 

mempelajari tentang cara-cara mengembangkan penelitian dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan yang dilakukan secara ilmiah. Untuk memandu penelitian ini 

aspek-aspek metodologi yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:    

 

A. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompensasi 

Tunjangan kesejahteraan 

Pendidikan 

Pelatihan 

Produktivitas kerja karyawan 
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Keterangan: 

Sebagai seorang manager harus berupaya untuk dapat menarik, 

memelihara, maupun mempertahankan  karyawan yang ada  untuk tetap 

berada dalam perusahaan dengan produktivitas kerja yang tinggi. Untuk 

mencapai semua itu perusahaan harus memberikan imbalan serta peningkatan 

kualitas karyawan, atas jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada 

perusahaan. Pemberiaan kompensasi, tunjangan prusahaan, pendidikan, dan 

pelatihan kerja akan mempengaruhi perilaku karyawan dalam pekerjaannya, 

maka pihak perusan perlu memperhatikan konsekwensi logis terhadap 

karyawan guna meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja para 

karyawan.   

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan diperlukan alat analisa untuk mengujinya, yaitu: 

1. Analisis Regresi Berganda 

Digunakan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan (variabel bebas) terhadap 

produktivitas kerja karyawan (variabel terikat). 

2. Uji t 

Untuk melihat signifikansi koefisien regresi dari pengaruh 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

(variabel bebas) secara individu terhadap produktivitas kerja 

karyawan (variabel terikat). 
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3. Uji F 

Digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi apakah 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

(variabel bebas) berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan 

(variabel terikat) jika digunakan bersama-sama atau serentak. 

4. Koeefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan 

dari kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas ada beberapa variabel yang 

saling mempengaruhi: 

1. Variabel Bebas (yang mempengaruhi) yaitu: 

a. Kompensasi. 

b. Tunjangan Kesejahteraan. 

c. Pendidikan. 

d. Pelatihan. 

2. Variabel terikat (yang dipengaruhi) yaitu produktivitas kerja 

karyawan. 

 

B. Definisi Operasional 

Kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

karyawan termasuk independen variabel (variabel yang mempengaruhi) sering 

disebut sebagai variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya 

atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). 
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Sedangkan produktivitas kerja sebagai variabel dependen, sering 

disebut variabel terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat dari adanya variabel bebas. 

1. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

suatu balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 1997). Adapun bentuk-

bentuk dari kompensasi adalah upah atau gaji. 

2. Tunjangan kesejahteraan merupakan salah satu bentuk dari jaminan sosial 

atau tunjangan karyawan yang merupakan program kesejahteraan yang bisa 

diberikan perusahaan atau atasan kepada karaywan. Adapun bentuk-bentuk 

dari tunjangan meliputi asuransi kesehatan dan jiwa, program pensiun. 

3. Pendidikan, menurut UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan, 

adapun pengertian pendidikan adalah usaha dasar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran atau penelitian untuk 

masa datang. Metode pendidikan yang sering digunakan perusahaan adalah 

konferensi, pemberian kuliah, rotasi jabatan, dan metode kasus. 

4. Pelatihan adalah suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan dan 

pengetahuan dari para karyawan, sesuai dengan keinginan dari perusahaan 

yang bersangkutan (Nitiseminto, 1996). 

5. Produktivitas kerja adalah kemampuan sumber-sumber ekonomi untuk 

menghasilkan sesuatu yang dapat dihitung dari jumlah output dibandingkan 

dengan satuan waktu. 
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C. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan mengenai sesuatu hal yang harus diuji 

kebenarannya (Djarwanto, 1993: 183). Berdasarkan permasalahan yang ada 

dalam perumusan masalah, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai  

berikut:  

1. Diduga bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, dan 

pelatihan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. 

2. Diduga bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, dan 

pelatihan  berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

3. Diduga bahwa faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas kerja karyawan adalah kompensasi. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan atau 

individu-individu) yang karakteristiknya hendak diteliti (Djarwanto PS 

dan Pangestu S, 1993: 107). Dari pengertian tersebut maka populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan RSU. PKU Muhammadiyah 

Delanggu, Klaten yang berjumlah 117 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih 
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sedikit dari pada populasinya). (Djarwanto PS dan Pangestu S, 1993: 108). 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 50 karyawan 

dari jumlah karyawan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 

3. Metode pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel 

cluster sampling, karena populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok, 

kemudian dari kelompok-kelompok tersebut dipilih secara random 

sejumlah kelompok (Djarwanto PS dan Pangestu S, 1993: 119). 

Kelompok-kelompok ini adalah departemen-departemen atau bagian-

bagian dalam RS. PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten dan bagian ini 

dipilih secara acak, sebagian sampel terdiri dari : 

a. Bagian Umum sebanyak 12 karyawan 

b. Bagian Keuangan sebanyak 12 karyawan 

c. Bagian Penunjang Medis 14 karyawan 

d. Bagian Pelayanan Medis 12 karyawan 

 

E. Data dan sumber data 

1. Sumber Data 

Data adalah semua hasil pengukuran yang dicatat (Sugiyono, 

2004).  

a. Data primer yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari sumber 

pertama. Data yang diperlukan peneliti adalah data mengenai sikap 

karyawan mengenai pengaruh kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan. 
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b. Data sekunder yaitu data yang pengumpulannya tidak dilakukan 

peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain., misalnya data yang telah 

dikumpulkan dari organisasi. 

2.  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Pengamatan (observasi) 

Pada metode ini penulis menggunakan pengamatan langsung 

pada obyek penelitian dengan maksud mendapat gambaran 

perusahaan secara lebih jelas. 

b. Wawancara (interview) 

Dalam metode ini penulis berusaha mendasarkan data dengan 

cara mnegadakan wawancara langsung dengan perusahaan yang 

berwenang memberikan keterangan yang berhubungan dengan 

penyusunan laporan penelitian. 

c. Studi pustaka 

Pencariaan data-data yang relevan dari literatur yang sudah ada 

sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Data ini diperoleh 

dari buku literatur, hasil penelitian dan jurnal penelitian. 

d. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dengan cara menyebarkan angket yang berisi tentang pertanyaan 
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kepada responden. Sedangkan responden akan menjawab pertanyaan 

tersebut. 

 

F. Pengukuran dan penyusunan skala 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode kuesioner. 

Metode kuesioner itu sendiri akan menghasilkan data kualitatif, sehingga perlu 

mengubahnya menjadi data kuantitatif.  

Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif dipergunakan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2006: 86). 

Masing-masing jawaban tersebut telah digolongkan ke dalam empat 

kategori dan diberi skor atau bobot sebagai berikut: 

1. Jawaban SS = Sangat setuju diberi skor 5 

2. Jawaban S = Setuju diberi skor 4 

3. Jawaban N = Netral diberi skor 3 

4. Jawaban TS = Tidak setuju diberi skor 2 

5. Jawaan STS = Sangat tidak setuju diberi skor 1 

 

G. Metode analisa data 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 
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2006: 109). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi 

product moment, adapun rumusnya adalah sebagai berikut:  

rxy = 
( ){ } ( ){ }2222

))((
yynxxn

yxxyn
∑−∑∑−∑

∑∑−∑  (Sugiyono, 2006: 210)  

Keterangan : 

rxy   =  koefisien korelasi produk moment 

n  =  jumlah sampel 

x  = skor pertanyaan 

y  = skor total  

Hasil perhitungan koefisien kemudian dikonsultasikan dengan rtabel. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. jika rhitung > rtabel maka item tersebut dikatakan valid 

b. jika rhitung < rtabel maka item tersebut dikatakan tidak valid 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi butir-butir yang 

ada pada instrumen pertanyaan (Sugiyono, 2006: 120). Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini mengunakan metode Alpha Cronbarch 

dengan formula sebagai berikut: 
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−

−
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k
kr  (Sugiyono, 2006: 122) 

Keterangan : 

k = Jumlah item dalam instrumen 

M = Mean skor total 

St
2 = Varians total 
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Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

alpha cronbarch > 0,6. 

3. Regresi linear berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan mengetahui besarnya pengaruh 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan terhadap 

produktivitas kerja karaywan, sehingga diketahui tingkat signifikan dari 

masing-masing variabel. Adapun rumus regresi berganda yang akan 

digunakan dalam penelitian adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4  

(Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1993: 309) 

Keterangan : 

Y  = Produktivitas kerja 

X1  = Kompensasi 

X2 = Tunjangan kesejahteraan 

X3  = Pendidikan 

X4  = Pelatihan 

a  = Konstanta 

b  = Nilai koefisien regresi (terdiri dari b1, b2, b3, b4)  

4. Uji F  

Digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi 

apakah variabel bebas (X) berpengaruh terhadap varaibel terikat (Y) 

jika digunakan bersama-sama atau serentak. Dalam hal ini untuk 

mengetahui pengaruh antara kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 
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pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja karyawan secara 

bersama-sama. Adapun langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesa dan alternatif 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = 0;  (artinya tidak ada pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat) 

H1 : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ 0;  (artinya ada pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat) 

b. Menentukan level of significant (α = 0,05) 

c. Kriteria pengujian 

 

 

 

 

 

 
H0 diterima bila Fhitung < Ftabel 

H0 ditolak bila Fhitung > Ftabel   

d. Perhitungan nilai F hitiung 

F = 
group within Variance
meansbetween  Variance  (Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 

1993: 269) 

e. Kesimpulan H0 diterima atau H0 ditolak 

 

 

Fα;k-1; k(n-1) 

Daerah 
Tolak 

Daerah 
Terima 
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5. Uji t 

Uji t ini dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap 

variabel terikat. Dalam hal ini digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : bi = 0;  (artinya tidak ada pengaruh variabel bebas dengan 

variabel terikat). 

H1 : bi ≠ 0;  (artinya ada pengaruh variabel bebas dengan variabel 

terikat). 

b. Menentukan Level of  Significant  (dipilih α = 5%) 

c. Kriteria pengujian 

 

 

  

 
 

H0 diterima apabila: -ttabel ≤ t hitung ≤ ttabel 

H0 ditolak apabila :  thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 

d. Nilai t hitung 

thitung = 
ib

ii

S
b β−  (Djarwanto PS dan Pangestu Subagyo, 1993: 307) 

b  = koefisien regresi sampel 

Daerah  
Tolak 

Daerah  
Terima 

t(α/2; n-5) -t(α/2; n-5) 

Daerah  
Tolak 
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β  = koefisien regresi populasi 

Sb  = standar error koefisien regresi 

i = nomor 

e. Kesimpulan 

Jika H0 diterima atau H0 ditolak 

6. Analisa Koefisien Determinasi 

Keofisien determinasi yaitu untuk mengukur proporsi atau 

presentasi sumbangan dari seluruh variabel bebas (X) yang terdapat 

dalam model regresi terhadap variabel terikat (Y).  Dalam  hal ini 

untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan dari variabel 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

R2 = 2
44332211

Y
YXbYXbYXbXb

∑
∑+∑+∑+∑

  (Djarwanto dan 

Subagyo, 1993:  350) 

Dimana: 

R2 = Koefisien determinasi 

b1 = Koefisien regresi variabel kompensasi 

b2 = Koefisien regresi variabel tunjangan kesejahteraan 

b3 = koefisien regresi variabel pendidikan 

b4 = koefisien regresi variabel pelatihan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 

1. Sejarah Singkat Berdirinya RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 

Tahun 1966 atas prakarsa Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

Tlobong, Bp. H. Rusdi Kartomulyono dan kawan-kawan mendirikan Balai 

Pengobatan dengan ijin DKR Klaten No. SKUT.3/12/Kes/1966 di bawah 

pengawasan dr. H. Muh. Islam Nawawi. 

Pada tahun 1969 balai pengobatan Tlobong pindah menempati 

rumah Bp. Chabib Harun Sarodi di Jl. Raya Tengah Delanggu, dengan ijin 

No. AD/113/1.KA.dt/Kes/69, dipimpin dan dikelola dr. H. Faried Herman. 

Atas kerjasama antara Muhammadiyah dan Aisiyah Cabang Delanggu 

didirikan Rumah Bersalin yang menempati rumah Bp. Surawan di Jl. Raya 

Utara No. 10 Delanggu, di bawah pengawasan Bp. dr. H. Faried Herman. 

Pada tahun 1975 balai pengobatan pindah menempati bangunan baru 

di Jl. Raya Utara (sekarang dipakai kantor PCM Delanggu) di bawah 

pengawasan dr. H. Faried Herman. Rumah Bersalin menempati bangunan 

baru di Jl. Raya Utara 19 Delanggu pada tahun 1981. Balai pengobatan 

pindah ke Jl. Raya Utara No. 19 digabung menjadi satu dengan Rumah 

Bersalin di bawah pengawasan dr. H. Sugiarso pada tahun 1998. Pada 

tahun 2000 balai pengobatan mulai menerima rawat inap. Fasilitas RB/BP 

mulai dilengkapi dengan kamar operasi dan peralatan lainnya. 
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Pengelolaannya dipegang seorang Ditrektur Bp. Dr. Sri Raharjo. 

Selanjutnya mulai dirintis izin pendirian Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Delanggu. Tahun 2001 izin uji coba dari Gubernur Jawa 

Tengah SK No. 843/2274/2, berlaku 20 Juli 2001 s/d 20 Juni 2002, dengan 

SK Menkes No. Y.M. 02.04.2.2.876 tertanggal 21 Agustu 2002 

mendapatkan izin sementara berlaku 2 tahun. Rumah Sakit di bawah 

pengelolaan Direktur Bp. Dr. H. Faried Herman. 

Pada tahun 2004 dengan SK Menkes No. Y.M. 02.04.3.5.2734 

tertanggal 7 Oktober 2004, diberikan izin operasional yang berlaku untuk 

5 tahun. Rumah Sakit di bawah pengelolaan Direktur dr. H. Faried 

Herman. 

2. Visi, Misi, Tujuan dan Moto RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 

a. Visi 

Terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Klaten dan 

sekitarnya, sebagai bentuk pengabdian menuju masyarakat Islam yang 

sebenar-benarnya. 

b. Misi 

Menjadikan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sebagai rumah sakit 

rujukan, dengan pelayanan profesional dan Islami. 

c. Tujuan 

Menjadikan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sebagai rumah sakit 

traumasenter dan rumah sakit sayang ibu dan anak. 
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d. Moto 

Sedikit bicara banyak bekerja. 

3. Struktur Organisasi RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 

Setelah RSU PKU Muhammadiyah Delanggu mulai aktif beroperasi, 

dalam perjalanannya, struktur organisasi Rumah Sakit mengalami 

beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit, 

keadaan SDM yang ada maupun efisiensi kerja. 

Sebelum mendapatkan izin resmi beroperasi RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu, yang pada waktu itu masih terdiri dari RB dan 

BP ditetapkan sebagai bagian dari RS PKU Muhammadiyah Surakarta 

dengan Surat Keputusan dari Majelis Pembina Kesehatan PDM Kodya 

Surakarta No. : 277/SK/IV.B/IC/1999 tertanggal 11 Oktober 1999 M atau 

bertepatan dengan 3 Rojab 1420 H yang ditandatangani oleh Bp. Drs. H. 

Abdul Razaq Rais sebagai Ketua dan Agus Thantowi Mahdi sebagai 

Sekretaris. 

Sejak beroperasi sebagai Rumah Sakit maka Direktur pertama yang 

ditunjuk adalah dr. Sri Raharjo Sp. An. Dari sini dalam menunjang 

operasional Rumah Sakit dibentuklah Struktur Organisasi Rumah Sakit. 

Dibawah kepemimpinan dr. Sri Raharjo, Sp. An. Sedangkan yang 

menduduki jabatan Wadir Bidang Pelayanan Medis adalah dr. Lilik 

Prasetyo Nugroho, S. OG. Wadir Bidang Keuangan adalah Drs. Suwoyo, 

Wadir Bidang Umum H. Harmanto. Pada masa kepemimpinan dr. Sri 
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Raharjo, Sp. An ini izin sementara (yang berlaku 6 bulan) diberikan oleh 

Gubernur Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 2002 SK No. 

843/22747/2001. 

Sedang struktur organisasi yang terbaru dibuat berdasarkan beberapa 

pertimbangan antara lain: efisiensi, SDM yang terbatas, sederhana dan 

pertimbangan keuangan Rumah Sakit dan mengingat pula pad SK Menkes 

RI No. 983/Menkes/SK/XI tertanggal 12 Nopember 1992 dan SK PCM 

Delanggu No. : 015/Kep/IV.PKU.1/B/2003 tertanggal 21 September 2003 

tentang Pedoman Kerja MKKM dan RSU PKU Muhammadiyah 

Delanggu. 

Dan dengan SK Direktur No. : 223/Kep/IV.PKU.1/B/2004 tentang 

Struktur RSU PKU Muhammadiyah Delanggu maka diputuskan struktur 

organisasi sebagai berikut: 
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GAMBAR 4.1 
STRUKTUR ORGANISASI RSU PKU MUHAMMADIYAH DELANGGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 
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Adapun yang menduduk jabatan struktural yaitu: 

a. Ketua PCM  : H. Athwal Arifin, SE 

b. Ketua MKKM  : H. M. Sisruwadi, S.H, M.Kn 

c. Direktur  : dr. Muhammad M Sukri 

d. Kabid Pelayanan Medis  : dr. Faruq 

e. Kabid Penunjang Medis dan Diklat  : dr. Dewi Susilowati 

f. Kabag Keuangan  : Masykur, SE 

g. Kabag Umum  : Dimyati Imam, S. Ag 

h. Ka Sub Bid Rawat Jalan dan IGD  : dr. Dewi Susilowati 

i. Ka Sub Bid Farmasi  : Nurlaila, SF. Apt. 

j. Ka Sub Bid Keperawatan  : Sutrisno, A.Mk 

k. Ka Sub Bid Gizi  : Dwi Nur Indiyahwati, A.Md 

l. Ka Sub Bid Laborat   : Watik Rahayu, A.Md, AK 

m. Ka Sub Bidang Radiologi  : Sudhargo APR 

n. Ka Sub Bagi Kepegawaian   : Buya Al Ghozali, SE 

dan Kerohanian 

o. Ka Sub Bag Akuntansi   : Anik Kristiani, A Md 

p. Ka Sub Bag Kebendaharaan  : Almi Kasiyam 

q. Ka Sub Bag Rekam Medik  : Sumanti Wujayanti, A.Md, Pk 

r. Ka Sub Bag Peng. Data Elektronik   : Muhlis Tri N, Amd 
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B. Analisis Deskripsi Responden Penelitian 

1. Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan dari distribusi 50 karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu menurut jenis  kelamin dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 
Distribusi Jenis Kelamin Responden 

 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 20 40% 
2 Perempuan 30 60% 

Jumlah 50 100% 
Sumber: data RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 2008 

Distribusi jenis kelamin responden terdiri dari dua kategori yaitu 

laki-laki dan perempuan, berdasarkan hasil distribusi tentang jenis kelamin 

responden diketahui bahwa 40% atau 20 orang responden berjenis 

kelamin laki-laki, sedangkan 60% atau 30 orang berjenis kelamin 

perempuan. 

2. Usia 

Berdasarkan dari distribusi 50 karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu menurut usia dapat dideskripsikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 
Distribusi Usia Responden 

 
No Usia Jumlah Presentase 

1. 20 – 25 Tahun 11 22% 
2. 26 – 30 Tahun 23 46% 
3. 31 – 50 Tahun 16 32% 

Jumlah 50 100% 
Sumber: data RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 2008 
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Distribusi dari usia responden terbagai menjadi 3 yaitu antara 20-

25 tahun, antara 26-30 tahun dan atnara 31–50 tahun. Berdasarkan hasil 

distribusi diketahui bahwa 22% atau 11 orang responden mempunyai usia 

antara 20–25 tahun, 46% atau 23 orang responden mempunyai usia antara 

26 – 30 tahun, dan  32% atau 16 orang responden mempunyai usia antara 

31–50 tahun. 

3. Pendidikan 

Berdasarkan dari distribusi 50 karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu menurut pendidikan dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Distribusi Pendidikan  Responden 

 
No Pendidikan Jumlah Presentase 

1. SMA 20 40% 
2. Diploma 26 52% 
3. Sarjana 4 8% 

Jumlah 50 100% 
Sumber: data RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 2008 

Distribusi dari pendidikan responden terdiri dari 3 jenjang 

kompensasi yaitu SMA, Diploma dan Sarjana. Berdasarkan hasil distribusi 

diketahui bahwa 40% atau 20 orang responden mempunyai pendidikan 

terakhir SMA, 52% atau 26 orang responden mempunyai pendidikan 

terakhir Diploma dan  8% atau 4 orang responden mempunyai pendidikan 

terakhir Sarjana. 
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4. Pelatihan 

Berdasarkan dari distribusi 50 karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu menurut pelatihan yang pernah diikuti dapat 

dediskripsikan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Distribusi Pelatihan Responden 

 
No Pelatihan Jumlah Presentase 

1. Sering 10 20% 
2. Pernah 35 70% 
3. Tidak pernah 5 10% 

Jumlah 50 100% 
Sumber: data RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 2008 

Distribusi dari pelatihan responden dikategorikan menjadi 3 yaitu 

sering, pernah dan tidak pernah. Berdasarkan distribusi diketahui bahwa 

20% atau 10 orang responden sering melakukan pelatihan; 70% atau 35 

orang responden pernah melakukan pelatihan dan 10% atau 5 orang 

responden tidak pernah melakukan pelatihan. 

 

B. Pengujian Instrumen Penelitian 

Sebelum dilakukan analisa lebih lanjut, maka perlu dilakukan uji 

instrumen pertanyaan, yang berupa uji validitas dan reliabilitas terlebih 

dahulu. Uji ini dilakukan setelah data yang terkumpul lengkap dan tersusun 

rapi. 
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1. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengugkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkap, 

dengan kata lain validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu 

mengukur apa yang ingin diukur. Tinggi rendahnya validitas suatu angket 

atau quesioner dihitung dengan teknik korelasi product moment dan 

pearson (Singarimbun, dan Efendi, 1995: 99). Sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Pengujian validitas 

pada penelitian menggunakan teknik korelasi product moment, dengan 

taraf signifikansi 5%. Apabila nilai koefisiensi korelasi dari skor item 

masing-masing variabel (rhitung) lebih besar dari rtabel, maka dapat 

disimpulkan butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Pengujian 

validitas terhadap kuesioner dilakukan dengan bantuan program SPSS 

10.0 for windows yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas Variabel Kompensasi (X1) 

 
No rhitung rtabel P Status 

1 0,717 0,279 0,000 Valid 
2 0,744 0,279 0,000 Valid 
3 0,739 0,279 0,000 Valid 
4 0,743 0,279 0,000 Valid 
5 0,789 0,279 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2008 

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa 5 butir pertanyaan untuk 

mengungkap tentang kompensasi (X1) dinyatakan valid. Hal ini karena 
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nilai rhitung > rtabel, sehingga butir-butir pertanyaan untuk mengungkap 

masalah kompensasi layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Tunjangan Kesejahteraan (X2) 

 
No rhitung rtabel P Status 

1 0,661 0,279 0,000 Valid 
2 0,675 0,279 0,000 Valid 
3 0,724 0,279 0,000 Valid 
4 0,801 0,279 0,000 Valid 
5 0,708 0,279 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2008 

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa 5 butir pertanyaan untuk 

mengungkap tentang tunjangan kesejahteraan (X2) dinyatakan valid. Hal 

ini karena nilai rhitung > rtabel, sehingga butir-butir pertanyaan untuk 

mengungkap masalah tunjangan kesejahteraan layak digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan (X3) 

 
No rhitung rtabel P Status 

1 0,731 0,279 0,000 Valid 
2 0,746 0,279 0,000 Valid 
3 0,874 0,279 0,000 Valid 
4 0,814 0,279 0,000 Valid 
5 0,735 0,279 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2008 

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa 5 butir pertanyaan untuk 

mengungkap tentang pendidikan (X3) dinyatakan valid. Hal ini karena 

nilai rhitung > rtabel, sehingga butir-butir pertanyaan untuk mengungkap 

masalah pendidikan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan (X4) 

 
No rhitung rtabel P Status 

1 0,635 0,279 0,000 Valid 
2 0,760 0,279 0,000 Valid 
3 0,791 0,279 0,000 Valid 
4 0,868 0,279 0,000 Valid 
5 0,689 0,279 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2008 

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa 5 butir pertanyaan untuk 

mengungkap tentang pelatihan (X4) dinyatakan valid. Hal ini karena nilai 

rhitung > rtabel, sehingga butir-butir pertanyaan untuk mengungkap masalah 

pelatihan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Variabel Produktivitas Kerja Karyawan (Y) 

 
No rhitung rtabel P Status 

1 0,846 0,279 0,000 Valid 
2 0,816 0,279 0,000 Valid 
3 0,699 0,279 0,000 Valid 
4 0,908 0,279 0,000 Valid 
5 0,790 0,279 0,000 Valid 

Sumber: data primer diolah, 2008 

Hasil pengujian validitas diketahui bahwa 5 butir pertanyaan untuk 

mengungkap tentang produktivitas kerja karyawan (Y) dinyatakan valid. 

Hal ini karena nilai rhitung > rtabel, sehingga butir-butir pertanyaan untuk 

mengungkap masalah produktivitas kerja karyawan layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas Adalah suatu derajat ketetapan, ketelitian, atau akurasi 

yang ditunjukan oleh instrumen pengaturan (Husein Umar, 1997: 141). 

Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang 

sudah dapat dipercaya atau  yang reliabel akan menghasilkan data yang 

dapat dipercaya juga. Berdasarkan taraf signifikansi 5%, jika diperoleh 

nilai cronbach's alpha lebih besar 0,60 (Ghozali, 2001: 129) maka 

kuesioner dinyatakan reliabel. Pengujian reliabilitas terhadap kuesioner 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 10.0 for windows 

yang hasilnya adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.10 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
No Nama Variabel Cronbach 

 Alpha 
Nunnally Keterangan 

1. Kompensasi (X1) 0,800 0,60 Reliabel 
2. Tunjangan kesejahteraan (X2) 0,758 0,60 Reliabel 
3. Pendidikan (X3) 0,838 0,60 Reliabel 
4. Pelatihan (X4) 0,806 0,60 Reliabel 
5. Produktivitas kerja (Y) 0,872 0,60 Reliabel 

Sumber: data primer diolah, 2008 
 

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel kompensasi (X1), 

tunjangan kesejahteraan (X2), pendidikan (X3), pelatihan (X4) dan 

produktivitas kerja karyawan (Y) diperoleh nilai cronbach's alpha lebih 

besar dari kriteria yang ditentukan Nunnally, (1967) dalam Ghozali (2005: 

42) adalah 0,60 yang mana menjelaskan bahwa semua variabel 

menunjukkan kuatnya reliabilitas, dengan demikian seluruh uji instrumen 
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yang terdiri dari validitas dan reliabilitas memenuhi persyaratan untuk 

dipakai dalam pengambilan keputusan penelitian. 

 

C. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompensasi (X1), tunjangan kesejahteraan (X2), pendidikan (X3), dan 

pelatihan (X4) terhadap produktivitas kerja karyawan (Y). Adapun 

berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.11 
Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 

 
p thitung CoefficientVariabel 

0,033 -2,194 -3,682 (Constant) 
0,015 2,537 0,323  Kompensasi (X1) 
0,015 2,536 0,320  Tunjangan kesejahteraan (X2) 
0,025 2,326 0,277  Pendidikan (X3) 
0,044 2,075 0,259  Pelatihan (X4) 

R2 = 0,722 
Fhitung = 29,282 
Ftabel = 2,37 
ttabel = 2,014 

Sumber: Data primer diolah, 2008 

Dari tabel 4.11 yang merupakan hasil pengujian regresi linier 

berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -3,682 + 0,323X1 + 0,320X2 + 0,277X3 + 0,259X4  

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat dibuat interpretasi 

sebagai berikut: 
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a = -3,682, nilai konstan untuk persamaan regresi adalah -3,682 dengan 

parameter negatif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan 

pelatihan, maka produktivitas kerja karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu mengalami penurunan, yaitu 

dengan nilai koefisien sebesar -3,035. 

b1 = 0,323, besar nilai koefisien regresi untuk variabel kompensasi (X1) 

adalah 0,323 dengan parameter positif. Hal ini berarti setiap 

terjadi peningkatan kompensasi sebesar 1 satuan, maka akan 

semakin meningkatkan produktivitas kerja karyawan RSU 

PKU Muhammadiyah Delanggu sebesar 0,323 satuan dengan 

asumsi variabel lain tetap. 

b2 = 0,320, besar nilai koefisien regresi untuk variabel tunjangan 

kesejahteraan (X2) adalah 0,320 dengan parameter positif. Hal 

ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada tunjangan 

kesejahteraan sebesar 1 satuan, maka akan semakin 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu sebesar 0,320 satuan dengan 

asumsi variabel lain tetap. 

b3 = 0,277, besar nilai koefisien regresi untuk variabel pendidikan (X3) 

adalah 0,277 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa 

setiap terjadi peningkatan pendidikan sebesar 1 satuan, maka 

akan semakin meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sebesar 0,277 satuan 

dengan asumsi variabel lain tetap. 



 66

b4 = 0,259, besar nilai koefisien regresi untuk variabel pelatihan (X4) 

adalah 0,259 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa 

setiap terjadi peningkatan pada pelatiahan sebesar 1 satuan, 

maka akan semakin meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu sebesar 

0,259 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 

2. Uji F  

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara 

bersama-sama apakah terdapat pengaruh antara kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan (variabel bebas) dengan 

produktivitas kerja karyawan (variabel terikat), dengan menggunakan 

derajat keyakinan 5% diperoleh nilai Ftabel pada df: 4; 245 sebesar 2,37. 

Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 

29,282 > 2,37 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak 

berarti menerima H1, hal ini berarti bahwa kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi 

apakah suatu variabel bebas secara individu berpengaruh secara signifikan 

dengan variabel terikat. Pengujian regresi digunakan pengujian dua arah 

(two tailed test) dengan menggunakan α = 5% yang berarti bahwa tingkat 

keyakinan adalah sebesar 95%. Adapun hasil uji t adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji t 

 
No Variabel thitung p Keterangan

1 Kompensasi 2,537 0,015 Signifikan 
2 Tunjangan Kesejahteraan 2,536 0,015 Signifikan 
3 Pendidikan 2,326 0,025 Signifikan 
4 Pelatihan 2,075 0,044 Signifikan 

Sumber: data primer diolah, 2008 
 
a. Profesionalisme guru (X1) 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengolahan data untuk variabel 

kompensasi (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,537. Oleh karena nilai 

thitung lebih besar dari ttabel (2,542 > 2,014) dengan probabilitas 0,015 < 

0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang berarti bahwa variabel 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

b. Tunjangan Kesejahteraan (X2) 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengolahan data untuk variabel 

tunjangan kesejahteraan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 2,536. Oleh 

karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,536 > 2,014) dengan 

probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang 

berarti bahwa variabel tunjangan kesejahteraan berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

c. Pendidikan (X3) 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengolahan data untuk variabel 

pendidikan (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,326. Oleh karena nilai 

thitung lebih besar dari ttabel (2,326 > 2,014) dengan probabilitas 0,025 < 
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0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang berarti bahwa variabel 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

d. Pelatihan (X4) 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengolahan data untuk variabel 

pelatihan (X4) diperoleh nilai thitung sebesar 2,075. Oleh karena nilai 

thitung lebih besar dari ttabel (2,075 > 2,014) dengan probabilitas 0,044 < 

0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang berarti bahwa variabel 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

4. Koefisien Determinasi (R2) 

Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien determinasi 

yang besarnya antara nol dan 1 (0). Jika koefisien determinasi mendekati 

satu maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

dengan sempurna atau terdapat suatu kecocokan yang sempurna (variabel 

bebas yang dipakai dapat menerangkan dengan baik variabel tidak 

bebasnya). Namun jika koefisien determinasi adalah 0 (0) bararti 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS, 

dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

R2 sebesar 0,722. Hal ini berarti 72,2% variasi perubahan produktivitas 

kerja karyawan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan. 
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Sementara sisanya sebesar 27,8% diterangkan oleh faktor lain yang tidak 

ikut terobservasi. 

 

B. Pembahasan 

Jumlah dan tingkat kemampuan tenaga kerja merupakan faktor 

penentu kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh 

perusahaan. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang terdidik dan terampil, 

semakin tinggi pula volume dan kualitas produksi. Dapatlah dikatakan tenaga 

kerja merupakan aset perusahaan yang terpenting dalam usaha untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk 

dapat menarik, memelihara, maupun mempertahankan karyawan yang ada 

untuk tetap berada dalam perusahaan dengan produktivitas kerja yang tinggi. 

Untuk mencapai semua itu perusahaan harus memberikan imbalan atas jasa 

yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja pada perusahaan. Pemberian 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan, dan pelatihan kerja akan 

mempengaruhi perilaku karyawan dalam pekerjaannya, maka pihak 

perusahaan perlu memperhatikan konsekwensi logis terhadap karyawan guna 

meningkatkan produktivitas kerja dan semangat kerja para karyawan. 

Menurut Moekijat (1983), Produktivitas merupakan ukuran 

kemampuan (baik individu, kelompok maupun perusahaan) untuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa dalam kodisi tertentu. 
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Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan, dan pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten diperoleh 

persamaan Y = -3,682 + 0,323X1 + 0,320X2 + 0,277X3 + 0,259X4. Nilai 

konstan untuk persamaan regresi -3,682 berarti tanpa adanya kompensasi, 

tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, maka produktivitas kerja 

karyawan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu mengalami penurunan. Nilai 

koefisien regresi untuk variabel kompensasi (X1) sebesar 0,323 berarti 

semakin tinggi kompensasi yang diterima karyawan, maka akan semakin 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan RSU PKU Muhammadiyah 

Delanggu. Nilai koefisien regresi untuk variabel tunjangan kesejahteraan (X2) 

sebesar 0,320 berarti semakin tinggi tunjangan kesejahteraan yang diberikan 

oleh RSU PKU Muhammadiyah Delanggu kepada karyawannya, maka 

produktivitas kerja karyawan semakin mengalami peningkatan. Nilai koefisien 

regresi untuk variabel pendidikan (X3) sebesar 0,277 berarti semakin tinggi 

tingkat pendidikan karyawan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, maka 

produktivitas kerja karyawan akan semakin meningkat dan nilai koefisien 

regresi untuk variabel pelatihan (X4) sebesar 0,259 berarti semakin sering 

pelatihan yang diberikan kepada karyawan RSU PKU Muhammadiyah 

Delanggu, maka produktivitas kerja karyawan akan semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 29,282 > 

2,37 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak berarti 

menerima H1, hal ini berarti bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 
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pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan, sehingga Hipotesis II yang 

menyatakan bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan 

dan pelatihan berpengaruh secara bersama-sama terhadap produktivitas 

kerja karaywan dapat diterima. 

Hasil pengolahan data untuk variabel kompensasi (X1) diperoleh nilai 

thitung sebesar 2,537. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,542 > 

2,014) dengan probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, 

yang berarti bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Variabel tunjangan kesejahteraan (X2) diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,536. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,536 > 

2,014) dengan probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, 

yang berarti bahwa variabel tunjangan kesejahteraan berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. variabel pendidikan (X3) diperoleh 

nilai thitung sebesar 2,326. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,326 > 

2,014) dengan probabilitas 0,025 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, 

yang berarti bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Variabel pelatihan (X4) diperoleh nilai thitung 

sebesar 2,075. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,075 > 2,014) 

dengan probabilitas 0,044 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang 

berarti bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Sehingga Hipotesis I yang menyatakan 

bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan 
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berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dapat diterima. 

Berdasarkan uji t antara uji koefisien kompensasi, koefisien tunjangan 

kesejahteraan, koefisien pendidikan dan koefisien pelatihan hasil thitung lebih 

tinggi kompensasi daripada thitung tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan 

pelatihan, dengan ini untuk hipotesis III yang menyatakan bahwa faktor 

yang paling dominan pengaruhnya terhadap produktivitas kerja kayaran 

adalah kompensasi terbukti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan, dan pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada RSU PKU Muhammadiyah Delanggu, Klaten dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persamaan Regresi Y = -3,682 + 0,323X1 + 0,320X2 + 0,277X3 + 0,259X4 

a. Nilai konstan untuk persamaan regresi adalah -3,682 dengan parameter 

negatif. Hal ini berarti bahwa tanpa adanya kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, maka produktivitas kerja 

karyawan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu mengalami 

penurunan, yaitu dengan nilai koefisien sebesar -3,035. 

b. Nilai koefisien regresi untuk variabel kompensasi (X1) adalah 0,323 

dengan parameter positif. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan 

kompensasi sebesar 1 satuan, maka akan semakin meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan RSU PKU Muhammadiyah Delanggu 

sebesar 0,323 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 

c. Nilai koefisien regresi untuk variabel tunjangan kesejahteraan (X2) 

adalah 0,320 dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap 

terjadi peningkatan pada tunjangan kesejahteraan sebesar 1 satuan, 

maka akan semakin meningkatkan produktivitas kerja karyawan RSU 
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PKU Muhammadiyah Delanggu sebesar 0,320 satuan dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

d. Nilai koefisien regresi untuk variabel pendidikan (X3) adalah 0,277 

dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan pendidikan sebesar 1 satuan, maka akan semakin 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu sebesar 0,277 satuan dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

e. Nilai koefisien regresi untuk variabel pelatihan (X4) adalah 0,259 

dengan parameter positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi 

peningkatan pada pelatiahan sebesar 1 satuan, maka akan semakin 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu sebesar 0,259 satuan dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

2. Hasil Uji t 

a. Variabel kompensasi (X1) diperoleh nilai thitung sebesar 2,537. Oleh 

karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,542 > 2,014) dengan 

probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang 

berarti bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

b. Variabel tunjangan kesejahteraan (X2) diperoleh nilai thitung sebesar 

2,536. Oleh karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,536 > 2,014) 

dengan probabilitas 0,015 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, 
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yang berarti bahwa variabel tunjangan kesejahteraan berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. 

c. Variabel pendidikan (X3) diperoleh nilai thitung sebesar 2,326. Oleh 

karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,326 > 2,014) dengan 

probabilitas 0,025 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang 

berarti bahwa variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

d. Variabel pelatihan (X4) diperoleh nilai thitung sebesar 2,075. Oleh 

karena nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,075 > 2,014) dengan 

probabilitas 0,044 < 0,05; maka H0 ditolak berarti H1 diterima, yang 

berarti bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Berdasarkan hasil  analisis  uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 29,282 > 

2,37 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak berarti 

menerima H1, hal ini berarti bahwa kompensasi, tunjangan kesejahteraan, 

pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan. 

4. Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS, dalam 

analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R2 

sebesar 0,722. Hal ini berarti 72,2% variasi perubahan produktivitas kerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor 

kompensasi, tunjangan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan. 
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Sementara sisanya sebesar 27,8% diterangkan oleh faktor lain yang tidak 

ikut terobservasi. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa hal yang menghambat dan menjadi keterbatasan dari 

penelitian ini antara lain adalah: 

1. Birokrasi yang cukup sulit untuk dapat melakukan penelitian di RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 

2. Sampel penelitian ini hanya terbatas pada karyawan RSU PKU 

Muhammadiyah Delanggu, Klaten. 

3. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan, sehingga peneliti hanya mengambil kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan sebagai variabel penelitian. 

 

C. Saran 

Adanya berbagai temuan serta keterbatasan yang ada pada penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh yang signifikan diberikan oleh kompensasi, tunjangan 

kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan terhadap produktivitas kerja 

karyawan dapat dijadikan masukan bagi manajer rumah sakit dalam 

memperbaiki produktivitas kerja karyawan. 

2. Perlunya untuk semakin meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

dengan memberikan pelatihan kepada karyawan dengan lebih insentif, 
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karena terbukti dari seluruh responden penelitian masih ada 10% yang 

sama sekali tidak pernah melakukan latihan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas jangkauan 

penelitian dengan menambahkan sampel penelitian serta mencari faktor-

faktor lain yang mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap 

produktivitas kerja. 
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2. Petunjuk Pengisian 

Didalam angket yang penyusun sebarkan ini, terdiri dari dua bagian antara lain: 

a. Bagian A, merupakan angket yang berisi identitas responden 

b. Bagian B, merupakan angket yang berisi daftar pertanyaan. Pada bagian 

ini Bpaak, Ibu, atau Saudara cukup m,emilih salah satu jawaban yang 

dianggap benar atau baik.  

3. Angket Penelitian 

A. Identitas Responden 

Keterangan : Coret yang tidak perlu 

1. Nama   :………………………... 

2. Usia   :………………………..tahun 

3. Jenis Kelamin  : Laski-laki / Perempuan 

4.  Status perkawinan : Kawin / Blm kawin 

5. Jabatan   :………………………… 

6. Pendidikan Terakhir : SMU(sederajat) / Diploma / Sarjana 

7. Mengikuti program latihan: Sering / Pernah / Tdk pernah 

B. Daftar Pertanyaan 

I. Kompensasi (gaji) 

1. Apakah program kompensasi secara umum di rumah sakit sudah 

memberikan kelayakan bagi karyawan? 

a. Sangat memberikan 

b. Memberikan 

 



c. Cukup memberikan  

d. Tidak memberikan 

2. Apakah rumah sakit saat ini memberikan gaji yang layak bagi 

karyawan yang telah bekerja? 

a.  Sangat layak 

b. Layak 

c. Cukup layak 

d. Tidak layak 

3. Apakah gaji yang anda terima selama ini mempengaruhi produktivitas 

kerja anda? 

a. Sangat berpengaruh 

b. Berpengaruh 

c. Cukup berpengaruh 

d. Tidak berpengaruh 

4. Jika gaji anda dinaikkan apakah prodiktivitas kerja anda akan 

meningkat? 

a. Sangat meningkat 

b. Meningkat 

c. Cukup meningkat 

d. Tidak meningkat 

5. Apakah rumah sakit pernah menaikkan gaji anda? 

a. Sering sekali 

b. Pernah  



c. Jarang 

d. Tidak pernah 

II. Tunjangan Kesejahteraan 

1. Apakah tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh rumah sakit 

mendorong saudara untuk bekerja lebih baik? 

a. Sangat mendorong  

b. Mendorong 

c. Cukupmendorong 

d. Tidak mendorong 

2. Apakah tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh rumah sakit 

memenuhi kebutuhan saudara? 

a. Sangat mememenuhi 

b. Memenuhi 

c. Cukup memenuhi 

d. Tidak memenuhi 

3.  Apakah rumah sakit konsisten dalam memberikan tunjangan 

kesejahteraan? 

a. Sangat konsisten 

b. Konsisten 

c. Cukup konsisten 

d. Tidak konsisten 

 



4. Apakah rumah sakit sering memberikan bonus bagi karyawan yang 

berprestasi?  

a. Sangat sering 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak pernah 

5. Apakah tunjangan yang diberikan rumah sakit sudah layak bagi 

kesejahteraan karyawan? 

a. Sangat layak 

b. Layak 

c. Kurang layak 

d. Tidak layak 

III. Pendidikan 

1. Apakah program pendidikan yang diberikan sudah berjalan dengan 

baik? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Kurang baik 

d. Tidak baik 

2. Apabila tidak mengikuti program pendidikan apakah saudara 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan? 

a. Sangat kesulitan 

b. Kesulitan 



c. Cukup kesulitan 

d. Tidak ada masalah 

3. Dengan mengikuti pendidikan, apakah penguasaan saudara terhadap 

teori dan ketranpilan meningkat? 

a. Sangat menigkat 

b. Meningkat 

c. Cukup meningkat 

d. Tidak meningkat 

4. Sebelum ada pendidikan, apakah banyak masalah yang tidak dapat 

saudara selesaiakan? 

a. Sangat banyak 

b. Banyak 

c. Cukup bannyak  

d. Tidak ada 

5. Setelah mengikuti pendidikan, apakah hasil kerja yang saudara 

kerjakan lebih baik? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup baik 

d. Tidak baik 

 

 

 



IV. Latihan Kerja 

1. Apakah latihan kerja yang saudara peroleh sudah berjalan dengan 

baik? 

a. Sangat baik 

b. Baik 

c. Cukup baik 

d. Tidak baik 

2. Setelah diadakan latihan kerja, apakah saudara masih melakukan 

kesalahan-kesalahan dalam proses kerja yang dilakukan? 

a. Tidak pernah 

b. Pernah  

c. Kadang-kadang 

d. Sering 

3. Apakah setelah mengikuti latihan kerja saudara merasa lebih mudah 

dalam menangani setiap masalah yang ada? 

a. Sangat mudah 

b. Mudah 

c. Cukup mudah 

d. Tidak mudah 

4. Apakah latihan kerja yang diberikan berpengaruh terhadap kualitas 

kerja saudara? 

a. Sangat berpengaruh 

b. Berpengaruh 



c. Cukup berpengaruh 

d. Tidak berpengaruh 

5. Apakah latihan kerja yang diberikan dapat membantu melatih saudara 

dalam menangani masalah yang sering muncul? 

a. Sangat membantu  

b. Membantu 

c. Cukup membantu 

d. Tidak membantu 

V. Produktvitas Kerja 

1. Apakah dengan upah dan kompensasi yang sama, saudara mampu 

meningkatkan produktivitas kerja? 

a.  Selalu mampu 

b. Mampu 

c. Cukup mampu 

d. Tidak mampu 

2. Apakah hasil kerja yang saudara dapatkan meningkat setelah 

mengikuti pendidikan dan pelatihan? 

a. Sangat menigkat 

b. Menigkat 

c. Cukup menigkat 

d. Tidak meningkat 

3. Menurut saudara dengan tersedianya peralatan rumah sakit yang 

modern, apakah menunjang pekerjaan saudara? 



a. Sangat menunjang 

b. Menunjang  

c. Cukup menunjang 

d. Tidak menunjang 

4. Menurut saudara apakah kualitas hasil kerja yang anda lakukan sudah 

memuaskan? 

a. Sangat memuaskan 

b. Memuaskan 

c. Cukup memuaskan 

d. Tidak memuaskan 

5. Apakah saudara sering terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan kepada Saudara? 

a. Tidak pernah 

b. Pernah  

c. Kadang-kadang 

d. Sering  



Uji Validitas untuk Variabel Kompensasi (X1) 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .621** .301* .410** .386** .717**
.000 .034 .003 .006 .000

50 50 50 50 50 50
.621** 1 .445** .389** .395** .744**
.000 .001 .005 .004 .000

50 50 50 50 50 50
.301* .445** 1 .437** .570** .739**
.034 .001 .002 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.410** .389** .437** 1 .523** .743**
.003 .005 .002 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.386** .395** .570** .523** 1 .789**
.006 .004 .000 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.717** .744** .739** .743** .789** 1
.000 .000 .000 .000 .000

50 50 50 50 50 50

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

a1

a2

a3

a4

a5

Kompensasi

a1 a2 a3 a4 a5 Kompensasi

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 



Reliability untuk Variabel Kompensasi (X1) 
 
 ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     A1                2.2000         1.1780        50.0 
  2.     A2                2.5600         1.0721        50.0 
  3.     A3                2.9400         1.1851        50.0 
  4.     A4                3.1600         1.2014        50.0 
  5.     A5                3.2800         1.3559        50.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       14.1400    20.0820     4.4813          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8004 
 



Uji Validitas untuk Variabel Tunjangan Kesejahteraan (X2) 
 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .419** .297* .333* .308* .661**
.002 .036 .018 .030 .000

50 50 50 50 50 50
.419** 1 .338* .306* .365** .675**
.002 .016 .031 .009 .000

50 50 50 50 50 50
.297* .338* 1 .685** .283* .724**
.036 .016 .000 .047 .000

50 50 50 50 50 50
.333* .306* .685** 1 .533** .801**
.018 .031 .000 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.308* .365** .283* .533** 1 .708**
.030 .009 .047 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.661** .675** .724** .801** .708** 1
.000 .000 .000 .000 .000

50 50 50 50 50 50

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
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N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

b1

b2

b3

b4

b5

Tunjangan
Kesejahteraan

b1 b2 b3 b4 b5

Tunjangan
Kesejahter

aan

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
 



Reliability untuk Variabel Tunjangan Kesejahteraan (X2) 
 
 
 ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     B1                2.8600         1.2456        50.0 
  2.     B2                2.8000         1.1952        50.0 
  3.     B3                3.0000         1.2122        50.0 
  4.     B4                3.0000         1.2289        50.0 
  5.     B5                2.8000         1.3093        50.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       14.4600    19.5188     4.4180          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .7586 
 



Uji Validitas untuk Variabel Pendidikan (X3) 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .389** .502** .428** .520** .731**
.005 .000 .002 .000 .000
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.002 .002 .000 .004 .000

50 50 50 50 50 50
.520** .573** .457** .398** 1 .735**
.000 .000 .001 .004 .000

50 50 50 50 50 50
.731** .746** .874** .814** .735** 1
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50 50 50 50 50 50

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
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Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
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Pearson Correlation
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N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

c1

c2

c3

c4

c5

Pendidikan

c1 c2 c3 c4 c5 Pendidikan

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 



Reliability untuk Variabel Tunjangan Pendidikan (X3) 
 
 
 ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     C1                3.3000         1.2817        50.0 
  2.     C2                3.1600         1.2513        50.0 
  3.     C3                3.2800         1.3254        50.0 
  4.     C4                3.2200         1.2171        50.0 
  5.     C5                2.9400         1.0382        50.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       15.9000    22.8673     4.7820          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8387 
 



Uji Validitas untuk Variabel Tunjangan Pelatihan (X4) 
 
Correlations  
 

Correlations

1 .353* .300* .405** .333* .635**
.012 .034 .004 .018 .000

50 50 50 50 50 50
.353* 1 .535** .590** .387** .760**
.012 .000 .000 .006 .000

50 50 50 50 50 50
.300* .535** 1 .716** .387** .791**
.034 .000 .000 .005 .000

50 50 50 50 50 50
.405** .590** .716** 1 .498** .868**
.004 .000 .000 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.333* .387** .387** .498** 1 .689**
.018 .006 .005 .000 .000

50 50 50 50 50 50
.635** .760** .791** .868** .689** 1
.000 .000 .000 .000 .000

50 50 50 50 50 50

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

d1

d2

d3

d4

d5

Pelatihan

d1 d2 d3 d4 d5 Pelatihan

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 



Reliability untuk Variabel Tunjangan Pelatihan (X4) 
 
 ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     D1                2.8400         1.2835        50.0 
  2.     D2                2.8200         1.2403        50.0 
  3.     D3                2.9800         1.3169        50.0 
  4.     D4                3.1200         1.4518        50.0 
  5.     D5                3.1400         1.2456        50.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       14.9000    24.1735     4.9167          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8064 
 



Uji Validitas untuk Variabel Tunjangan Produktivitas Kerja (Y) 
 
Correlations 
 

Correlations

1 .786** .443** .671** .544** .846**
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e1 e2 e3 e4 e5
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 



Reliability untuk Variabel Tunjangan Produktivitas Kerja (Y) 
 
 ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     E1                2.7400         1.3063        50.0 
  2.     E2                2.5600         1.1980        50.0 
  3.     E3                2.8000         1.2122        50.0 
  4.     E4                2.6000         1.4846        50.0 
  5.     E5                3.0600         1.3157        50.0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       13.7600    28.2678     5.3167          5 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     50.0                    N of Items =  5 
 
Alpha =    .8721 
 



Regression 
 

Variables Entered/Removedb

Pelatihan, Tunjangan
Kesejahteraan,
Pendidikan,
Kompensasi

a
. Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Produktivitas Kerjab. 
 

Model Summary

.850a .722 .698 2.92
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pelatihan, Tunjangan
Kesejahteraan, Pendidikan, Kompensasi

a. 

 
ANOVAb

1000.672 4 250.168 29.282 .000a

384.448 45 8.543
1385.120 49

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pelatihan, Tunjangan Kesejahteraan, Pendidikan,
Kompensasi

a. 

Dependent Variable: Produktivitas Kerjab. 
 

Coefficientsa

-3.682 1.678 -2.194 .033
.323 .127 .272 2.537 .015
.320 .126 .266 2.536 .015
.277 .119 .249 2.326 .025
.259 .125 .239 2.075 .044

(Constant)
Kompensasi
Tunjangan Kesejahteraan
Pendidikan
Pelatihan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Produktivitas Kerjaa. 
 

 
 


