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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi, 

motivasi, gaya kepemimpinan, dan penghargaan terhadap kinerja karyawan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan 

bagian pembukuan di kantor PDAM Kabupaten Sragen, dengan teknik pengambilan 

sampel menggunakan convenience sampling. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial 

menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sementara 

motivasi, gaya kepemimpinan, dan penghargaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

Kata kunci: Kompensasi, motivasi, gaya kepemimpinan, penghargaan dan kinerja 

karyawan. 

Abstract 

 

This research aim to test and analyses the influence of compensation, motivation, 

leadership style and reward to employee performance. The research type is use 

quantitative research by using questionary. Population and sampel which are use in this 

research that all employees working of part of bookkeeping in PDAM office Sub-

Province of Sragen, with sample intake technique used total sampling. Hypothesis 

tested in this research use linear multiple regression analyses. Results of the research by 

partial indicate that compensation have influence to employee performance. While 

motivation, leadership style and reward don't have influence to employee performance.  

 

Keyword: Compensation, motivation, leadership style, reward and employee 

performance. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana 

dan prasarana yang lengkap, tetapi juga tergantung pada manusia yang melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja 

individu karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan tercapai. Kinerja karyawan dapat tercapai apabila variabel-variabel yang 

mempengaruhinya seperti kompensasi dan motivasi kerja dapat diakomodasikan dengan 

baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan.
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Salah satu cara dalam meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan cara pemberian 

kompensasi sebagai hasil balas jasa dari semua usaha yang telah dilakukan bagi 

perusahaan. Kompensasi sangat penting bagi karyawan untuk memacu kinerja karyawan 

agar selalu berada pada tingkat tertinggi (optimal) sesuai kemampuan masing-masing. 

Peran kompensasi cukup besar dalam membentuk karyawan yang potensial. 

Kompensasi yang tinggi dan relevan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Dengan adanya kompensasi karyawan berharap penuh agar kompensasi yang 

diterimanya dapat memenuhi kebutuhan dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya. Oleh karena itu, bila karyawan memandang kompensasinya tidak memadai, 

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerjanya akan turun (Martinus dan Budiyanto 

2016). 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan. Besarnya kompensasi bagi 

mereka mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Tingkat kompensasi karyawan menentukan skala 

kehidupannya, sedangkan kompensasi relative menunjukkan status, martabat, dan harga 

diri mereka. Tujuan kompensasi yang dilakukan perusahaan adalah untuk menghargai 

prestasi kerja karyawan, menjamin keadilan antara karyawan, mempertahankan 

pegawai, memperoleh karyawan yang kompeten dan bermutu, sehingga setiap karyawan 

dapat termotivasi untuk bekerja lebih baik (dalam Rukmini 2016). Penelitian yang 

dilakukan Martinus dan Budiyanto (2016), Rukmini (2016), Wijaya dan Andreani 

(2015), Leonardo dan Andreani (2015), dan Riana dkk (2016) memberikan hasil bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Ermawati dan Sulistyawati (2014) motivasi bagi perusahaan sangat 

memegang pengaruh yang amat penting untuk kemajuan perusahaan. Dengan adanya 

suatu motivasi di perusahaan, para karyawan akan mendapatkan apa yang diinginkan 

perusahaan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan menunjukkan loyalitasnya 

dalam memajukan organisasi mencapai tujuan perusahaan dan menjalankan 

pekerjaannya sehingga kinerja meningkat. 

2. METODE  

Menurut Sugiyono (2010), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi 
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penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian pembukuan yang bekerja di Kantor 

PDAM Kabupaten Sragen. 

Menurut Sugiyono (2010), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

convenience sampling. Convinience sampling adalah informasi yang dikumpulkan dari 

anggota populasi yang bersedia memberikan informasinya. Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian pembukuan yang bekerja di Kantor 

PDAM Kabupaten Sragen. 

 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Data tersebut 

dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) 

yang akan diisi atau dijawab oleh karyawan sebagai responden. Data diperoleh secara 

langsung pada Kantor PDAM Kabupaten Sragen. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden 

oleh peneliti melalui kuesioner pada Kantor PDAM Kabupaten Sragen. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 1 Hasil Pengujian Normalitas 

Variabel Kolmogorov 

Smirnov Z 

Asymp. Sig 

(2-tailed) 

Keterangan 

Unstandardized 

Residual 

0,844 0,474 Normal 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas variabel dengan melihat nilai 

Kolmogorov-Sirnov Z adalah sebesar 0,844 (Asymp. Sig. 0,474 > 0,05) memiliki 

sebaran normal. variabel tersebut dinyatakan normal, karena dari hasil 

perhitungan Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa Asymp. Sig > p = 0,05 

sehingga data tersebut memiliki distribusi normal. 

3.1.2 Uji Multikolinearitas 

Tabel 2 Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Kompensasi 0.384 2.601 Bebas Multikolinearitas 

Motivasi 0.569 1.758 Bebas Multikolinearitas 

Gaya Kepemimpinan 0.873 1.146 Bebas Multikolinearitas 

Penghargaan 0.487 2.055 Bebas Multikolinearitas 
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Sumber: Data primer diolah, 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa VIF < 10 dan nilai toleransi > 

0,10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig. Keterangan 

Kompensasi 1.351 0.188 

Bebas 

Heteroskedastisitas 

Motivasi 0.190 0.850 

Gaya Kepemimpinan 0.123 0.903 

Penghargaan -0.907 0.372 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas yang terjadi, karena tingkat signifikansi hasil regresi nilai 

absolute residual berada diatas 5%. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi pada variabel 

penelitian ini. 

 

3.2 Uji Hipotesis 

3.2.1 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda untuk menguji pengaruh kompensasi, motivasi, gaya kepemimpinan dan 

penghargaan terhadap kinerja karyawan yang hasilnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4 Tabel Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
thitung Sig. 

Konstan 1.822 0.394 0.697 

Kompensasi 0.353 2.092 0.046 

Motivasi  0.359 1.536 0.136 

Gaya Kepemimpinan 0.040 0.377 0.709 

Penghargaan 0.136 0.761 0.453 

R
2                          

= 0,552         F hit  = 8,332 

Adjusted R
2   

= 0,486          Sig   = 0,000 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Dari hasil regresi tersebut dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

KK = 1,822 + 0,353KOM + 0,359MOT + 0,040GK + 0,136PENG + e 

Adapun interpretasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

A. Nilai konstan sebesar 1,822 dengan parameter positif, menunjukkan bahwa 

apabila nilai variabel kompensasi, motivasi, gaya kepemimpinan dan 
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penghargaan dianggap konstan/ tetap, maka nilai kinerja karyawan karyawan 

meningkat. 

B. Koefisien regresi kompensasi sebesar 0,353 dengan parameter positif, hal ini 

berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai persepsi terhadap kompensasi maka, 

akan meningkatkan nilai kinerja karyawan. 

C. Koefisien regresi motivasi sebesar 0,359 dengan parameter positif, hal ini 

berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai persepsi terhadap motivasi maka, 

akan meningkatkan nilai kinerja karyawan. 

D. Koefisien regresi gaya kepemimpinan sebesar 0,040 dengan parameter positif, 

hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan maka, akan meningkatkan nilai kinerja karyawan. 

E. Koefisien regresi penghargaan sebesar 0,136 dengan parameter positif, hal ini 

berarti bahwa setiap terjadi kenaikan nilai persepsi terhadap penghargaan 

maka, akan meningkatkan nilai kinerja karyawan.  

 

 

3.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah anatara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R 

Square) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 88). 

 

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi R
2 

Mode

l 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of the Estimate 

 

1 0.486 

 

2.455 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2018 

Hasil dari perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (adjusted R
2
) 

sebesar 0,486 hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model 

(kompensasi, motivasi, gaya kepemimpinan, penghargaan) mampu menjelaskan 
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kinerja karyawan sebesar 48,6%. Sedangkan 51,4% lagi dijelaskan oleh variabel 

lain diluar model penelitian. 

 

3.2.3 Uji Hipotesis (Uji t) 

Menurut Ghozali (2009: 88) uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel indpenden 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini 

bisa dilakukan dengan membandingkan  nilai thitung dengan ttabel atau dengan 

melihat nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila thitung > ttabel atau 

signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima dan apabila thitung < ttabel atau 

signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak. 

Tabel 6 Tabel Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Variabel Thitung Ttabel Sig. Keterangan 

Kompensasi 2.092 1,703 0.046 H1 diterima 

Motivasi 1.536 1,703 0.136 H2 ditolak 

Gaya Kepemimpinan 0.377 1,703 0.709 H3 ditolak 

Penghargaan 0.761 1,703 0.453 H4 ditolak 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa: 

a. Nilai thitung kompensasi sebesar 2,092 > ttabel sebesar 1,703 dan nilai 

signifikan sebesar 0,046 lebih < α sebesar 0,05 maka hipotesis diterima. 

b. Nilai thitung motivasi sebesar 1,536 < ttabel sebesar 1,703 dan nilai signifikan 

sebesar 0,136 > α sebesar 0,05 maka hipotesis ditolak. 

c. Nilai thitung gaya kepemimpinan sebesar 0,377 < ttabel sebesar 1,703 dan nilai 

signifikan sebesar 0,709 > α sebesar 0,05 maka hipotesis ditolak. 

d. Nilai thitung penghargaan sebesar 0,761 < ttabel sebesar 1,703 dan nilai 

signifikan sebesar  0,453 > α sebesar 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

 

3.3 Pembahasan 

3.3.1Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi memiliki nilai 

thitung 2,092 > ttabel 1,703 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi dengan nilai 

signifikan 0,046 < α 0,05. Hal ini berarti H1 diterima yang artinya kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Martinus dan Budiyanto (2016) yang 

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

3.3.2 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi memiliki nilai 

thitung 1,536 < ttabel 1,703 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi dengan nilai 

signifikan 0,136 > α 0,05. Hal ini berarti H2 ditolak yang artinya motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Julianry dkk (2017) menyatakan bahwa 

motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

3.3.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan 

memiliki nilai thitung 0,377 < ttabel 1,703 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

dengan nilai signifikan 0,709 > α 0,05. Hal ini berarti H3 ditolak yang artinya gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2015) yang 

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

 

3.3.4 Pengaruh Penghargaan terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penghargaan memiliki nilai 

thitung 0,761 < ttabel 1,703 atau dapat dilihat dari nilai signifikansi dengan nilai 

signifikan 0,453 > α 0,05. Hal ini berarti H4 ditolak yang artinya penghargaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti dkk (2018) yang menyatakan 

bahwa penghrgaan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PDAM Kabupaten Sragen. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi berupa gaji, upah, insentif dan kenaikan jabatan sebelum waktunya sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  



8 
 

Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, gaya kepemimpinan dan 

penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Sragen. 

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan tidak tidak terpengaruh dengan motivasi karena 

pemberian gaji yang diterima selama ini dirasa sudah mencukupi, dan motivasi dalam 

bentuk insentif, bonus, maupun tunjangan tidak menjadi pengaruh utama dalam kinerja 

karyawan. Karyawan juga tidak melihat gaya kepemimpinan untuk meningkatkan 

kinerjanya karena perusahaan sudah mencantumkan SOP dengan jelas, sehingga gaya 

kepemimpinan tidak lagi diperlukan. Begitu pula dengan pemberian penghargaan 

karyawan tidak terpengaruh dengan pemberian penghargaan berupa penghargaan 

finansial dan non finansial. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat 

dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, 

yaitu.  

A. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel secara lebih luas agar 

diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa digeneralisasi, bisa memberikan 

gambaran yang lebih nyata tentang kinerja karyawan.   

B. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan wawancara dengan 

memberikan arahan tentang pemahaman dari setiap item pertanyaan yang ada pada 

kuesioner, agar setiap responden dapat memahami maksud dari item penyataan dan 

menghasilkan jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi yang dialami oleh 

responden, sehingga diharapkan hasil penelitian yang akan datang lebih baik dari 

penelitian ini. 
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