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PENGARUH KOMPENSASI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN  

(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 

(KPPN) SURAKARTA) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan dan menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan KPPN Surakarta. Jumlah sampel 

dalam penelitian ini ialah seluruh karyawan KPPN Surakarta sebanyak 50 orang. 

Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. 

Berdasarkan hasil penelitian variabel kompensasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja.Variabel pelatihan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja. Sedangkan hasil uji F secara bersama-sama variable 

kompensasi, dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

kinerja, sehingga model dalam penelitian dapat digunakan adalah fit. 

Kata Kunci :Kompensasi, Pelatihan dan Kinerja. 

 

Abstrac 

This study is to analyze the effect on employee performance and analyzes the 

increase in competence towards employee performance. The population in this 

study is the Surakarta KPPN company. The number of samples in this study 

amounted to a total of 50 Surakarta KPPN employees. While the technique of 

taking samples uses a saturated sampling technique.Based on the results of the 

study, variables that support a significant increase in performance. Training 

variables have a significant importance on performance. While the results of the F 

test together with compensation variables, and training together prove positive for 

performance, so the model in the study can be used accordingly. 

Keywords: Compensation, Training and Performance. 
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1. PENDAHULUAN 

Saat ini persaingan dalam segala aspek berjalan cukup ketat, negara indonesia 

yang merupakan negara berkembang pasti menggadapi berbagai persaingan 

dengan negara-negara lain. Negara-negara berkembang lainnya juga berhadapan 

langsung dengan negara-negara yang sudah maju untuk saling bersaing. Hal 

tersebut menyebabkan perusahaan saling berlomba-lomba untuk menjadi yang 

tebaik. Sumber daya manusia ialah aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

suatu organisasi. Seberapa lengkap sarana yang ada dalam perusahaan apabila 

tanpa ada sumber daya manusia maka perusahaan tidak akan berarti. Sekarang ini 

manusia telah diakui sebagai aset yang paling penting bagi organisasi sehingga 

mereka harus diperlakukan dengan baik (Yaseen, dkk., 2013). Organisasi sering 

mengusahakan agar para karyawan atau tenaga kerja agar betah untuk bekerja di 

organisasi. Namun, tidak mudah membuat karyawan betah bekerja karena mereka 

bekerja dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Ada yang bekerja karena 

menginginkan kesuksesan materi, ada juga yang mungkin menginginkan 

tantangan. Sebagai manusia, karyawan juga mempunyai tujuan pribadi yang ingin 

dicapai selain tujuan perusahaan (Nawa, 2017).  

Masalah kompensasi selalu mendapat perhatian yang besar bagi karyawan. 

Kompensasi adalah kunci untuk memberikan kepuasan terhadap karyawan. 

Semakin besar kepuasan karyawan terhadap kompensasi yangdiberikan oleh 

perusahaan maka semakin bagus pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan 

tersebut, begitupun sebaliknya (Nawa, 2017). Kebutuhan yang diperlukan oleh 

karyawan diusahakan dapat dipenuhi oleh perusahaan melaui kompensasi yang 

diberikan. Kompensasi ialah imbalan atau balasan yang diberikan oleh perusahaan 
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kepada karyawan yang terlibat di dalam perusahaan dalam bentuk uang ataupun 

bukan. Kompensasi merupakan masalah yang selalu mendapat perhatian besar 

oleh para karyawan dan organisasi. Kompensasi merupakan sumber pendapatan 

yang dihasilkan dengan kerja keras yang menunjukkan kontribusinya dalam 

organisasi (Bangun, 2012). 

Selain kompensasi organisasi juga mengutamakan pelatihan yang diberikan 

kepada karyawan KPPN Surakarta, karena dengan pelatihan karyawan akan lebih 

memahami organisasi dan bekerja dengan baik. Pelatihan memiliki tujuan ilmu 

yang didapat selama  pelatihan dapat diterapkan ke pekerjaan. Pelatihan menjadi 

bagian penting dari perusahaan Kurniawan (2017). Dalam perkembangan 

organisasi pelatihan memainkan peran yang sangat penting yang akhirnya 

membuat perusahaan menghadapi persaingan dan tetap berada di puncak. Ini 

menandakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara organisasi yang melatih 

karyawan dan organisasi yang tidak melatih karyawan (Dessler, 2015).  

Masalah-masalah yang sering terjadi dalam pelatihan adalah peserta 

pelatihan tidak menguasai materi pelatihan yang tidak dapat mempraktekkan 

dalam pekerjaannya, hal tersebut biasanya terjadi karena kurang motivasi agar apa 

yang didapat saat pelatihan harus dipraktekkan ke pekerjaan. Sebuah perusahaan 

biasanya mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk melakukan pelatihan bagi 

karyawannya, yang diharapkan perusahaan adalah karyawan yang mengikuti 

pelatihan dapat mempraktekkan apa yang didapat dalam pelatihan ke pekerjaan 

Kahpi (2012). Semua yang dilakukan perusahaan itu adalah demi keberhasilan 

dan kelancaran perusahaan. Kinerja karyawan merupakan salah satu kunci 
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keberhasilan organisasi. Kinerja karyawan sering diartikan pencapaian karyawan 

dalam melaksakan pekerjaannya (Rivai, 2012).  

Perusahaan memiliki tuntutan yang harus dipenuhi demi keberhasilan atau 

kesuksesan perusahaan yaitu memiliki karyawan yang memiliki kinerja yang 

bagus. Karyawan yang memiliki rasa puas terhadap perusahaan akan 

menunjukkan loyalitasnya terhadap perusahaan. Salah satu sumber kepuasan bagi 

karyawan adalah kompensasi. Bagi karyawan kompensasi adalah sumber 

kekuatan dan penyemangat kerja. Maka dari itu kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan harus layak sesuai dengan pekerjaan karyawan (Firmandasari, 2014). 

Setiap karyawan memiliki kemampuan berbeda-beda yang sesuai dengan 

pekerjaannya. Seperti kompensasi dan pelatihan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Karyawan yang memiliki ketrampilan kerja yang baik akan bekerja dengan 

optimal. Agar karyawan memiliki ketrampilan kerja yang bagus maka dibutuhkan 

pelatihan (Falsah, 2014). 

KPPN Surakarta merupakan salah satu lembaga milik kementrian keungan. 

Dimana kerja mereka sangat mempengaruhi negara. Karyawan KPPN Surakarta 

sering bekerja hingga larut malam atau lembur. Para karyawan juga lebih sering 

menghabiskan waktunya dikantor daripada dirumah karena waktu dirumah lebih 

sedikit. Para karyawan yang bekerja lembur juga pasti mendapatkan kompensasi 

dari kantor. Kekompakan karyawan KPPN Surakarta juga bagus, terbukti 

karyawan berangkat lebih pagi agar dapat melakukan briefing atau pengarahan 

yang dilakukan setiap hari. Selain itu para karyawan juga sering mengadakan 
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makan bersama-sama, hal itu membuktikan kekompakan dan kedekatan antar para 

karyawan. 

KPPN Surakarta selalu menekankan kepada para karyawannya agar bekerja 

dengan baik dan mencapai prestasi kerja yang baik. Namun dalam mencapai hal 

tersebut tidaklah mudah karena pasti ada kendala dalam mencapai hal tersebut 

yang disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti pada saat jam kerja sering kali 

pekerjaan menumpuk hanya pada satu orang saja sedangkan karyawan yang 

lainnya tidak melakukan pekerjaan apapun. Hal ini bisa disebabkan karena 

kurangnya ketrampilan dan keahlian yang dimiliki karyawan atas pekerjaan 

mereka. Untuk mengatasi masalah tersebut KPPN Surakarta telah mengadakan 

pelatihan terhadap karyawan. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam 

perusahaan saja namun juga KPPN Surakarta mengirim karyawannya untuk 

melaksanakan pelatihan ke kantor KPPN lain.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah 

sebagai berikut : Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan ? 

 

2. METODE 

2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi sumber pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan KPPN 

Surakarta. Karyawan tersebut dijadikan populasi karena diasumsikan bahwa 

karyawan tersebut termasuk ke dalam golongan karyawan yang memiliki kinerja 

bagaimana.  
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2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek dari penelitian. 

Pengambilan sampel dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai 

objek penelitian dengan cara mengamati sebagian populasi. Bila jumlah populasi 

besar maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut untuk diteliti. Namun jika populasi kecil maka peneliti dapat 

menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian 

ini ialah seluruh karyawan KPPN Surakarta sebanyak 50 orang. 

2.3  Definisi Operasional 

a. Indikator Kompensasi 

Menurut Simamora (dalam Nawa, 2017) mengemukakan ada tiga indikator untuk 

menilai kompensasi, yaitu: 

1. Puas terhadap gaji 

2. Puas terhadap fasilitas 

3. Puas terhadap tunjangan 

b. Indikator Pelatihan 

Menurut Rivai dan Segala (dalam Tanujaya, 2015) indikator pelatihan ada 5, 

yaitu: 

1. Kualitas metode pelatihan 

2. Kualitas materi pelatihan 

3. Kualitas instruktur pelatihan 

4. Kualitas sarana dan fasilitas pelatihan 

5. Kualitas peserta pelatihan 

c. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Suwondo dan Sutanto (dalam Lusri, 2017) kinerja karyawan dapat 

diukur dengan cara, yaitu: 

1. Ketepatan 

2. Tingkat inisiatif 

3. Kecekatan mental 

4. Kedisiplinan waktu dan absensi 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil analisis regresi linear berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, dan pelatihan 

terhadap kinerja. Hasil pengolahan data dengan bantuan computer program  SPSS 

versi 17.0 didapatkan persamaan regresi 

Tabel 1 

HasilUjiRegresi Linear Berganda 

Variabel 
Unstandardized Coefficients 

T Sig 
B Std. Error 

Constanta 13,201 3,031 4,355 ,000 

Kompensasi ,361 ,076 4,764 ,000 

Pelatihan ,310 ,062 4,968 ,000 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = 13,201 + 0,361X1 + 0,310X2  (1) 

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan: 

1. Konstanta sebesar 13,201 dengan parameter positif menunjukkan persepsi +

konstanta kompensasi dan pelatihan pada kinerja

2. Koefisien regresi kompensasi menunjukkan koefisien yang positif sebesar

0,361 dengan demikian dapat diketahui bahwa kompensasi semakin besar

maka meningkatkan kinerja.

3. Koefisien regresi pelatihan menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,310

dengan demikian dapat diketahui bahwa pelatihan semakin besar maka

meningkatkan kinerja.

b. Uji t

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel 

berikut: 

3.1 Hasil
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Tabel 2 

Hasil Uji t 

Variabel thitung ttabel Sig. Keterangan 

Kompensasi 

Pelatihan 

4,764 

4,968 

2,021 0,000 

0,000 

Ho ditolak 

Ho ditolak 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Berdasarkan dari hasil tabel tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk kompensasi 

dan pelatihan terhadap kinerja. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut: 

1. Uji pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja adalah sebagai berikut

:Variabel kompensasi diketahui nilai thitung (4,764) lebih besar daripada ttabel

(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < = 0,05. Oleh karena

itu, Ho ditolak, artinya kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja.

2. Uji pengaruh variabel pelatihan terhadap kinerja adalah sebagai berikut

:Variabel pelatihan diketahui nilai thitung (4,968) lebih besar daripada ttabel

(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < = 0,05. Oleh karena

itu, Ho ditolak, artinya pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja.

c. Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi dengan variabel 

dependen dan variabel independen mempunyai pengaruh secara statistik. Hasil uji 

F didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3 

HasilUji F 

Fhitung Ftabel p-value Keterangan 

22,063 4,08 0,000 Ho ditolak 

Sumber: Data Primer diolah 2019 

Berdasarkan hasil diketahui Fhitung>Ftabel (22,063>4,08), maka Ho ditolak, berarti 

secara bersama-sama variabel kompensasi dan pelatihan secara bersama-sama 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja, sehingga model dalam penelitian 

dapat digunakan adalah fit. 
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d. Uji R2

Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis regresi berganda 

diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted R2 sebesar 0,462. Hal ini 

berarti bahwa 46,2% variasi variabel kinerja dapat dijelaskan oleh variabel 

kompensasi dan pelatihan sedangkan sisanya yaitu 54,8% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar model yang diteliti.  

3.2 PEMBAHASAN

a. Variabel kompensasi mempunyai pengaruh terhadap Kinerja. 

Variabel kompensasi diketahui nilai thitung (4,764) lebih besar daripada ttabel 

(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000< = 0,05. Dengan 

demikiankompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. 

Semakin tinggi kompensasi maka semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkan 

karyawan, hal ini sesuai dengan teori Bangun (2012) kompensasi merupakan 

imbalan atau balasan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

terlibat di dalam perusahaan dalam bentuk uang ataupun bukan uang. Hal ini 

membuktikan bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jika dikelola dengan baik, 

kompensasi dapat membantu  perusahaan untuk mencapai tujuan dan 

memperoleh, memelihara dan menjaga karyawan dengan baik. Dengan 

peningaktan kompensasi maka akan berdampak pada peningkatan kinerjanya. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Yaseen (2013), Njoroge dan 

Kwasira (2015), Ramzan, dkk,. 2014 dan Sangkay (2016) yang menyatakan 

kompensasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja. 

b. Variabel pelatihan mempunyai pengaruh terhadap kinerja. 

Variabel pelatihan diketahui nilai thitung (4,968) lebih besar daripada ttabel (2,021) 

atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000< = 0,05. Dengan demikian 

diketahui bahwa pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, 

bahwa semakin tinggi pelatihan maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. Hal 

ini berarti sesuai dengan teori Kahpi (2012) pelatihan merupakan sejumlah 

kegiatan yang telah dipersiapkan oleh perusahaan secara matang dalam rangka 

meningkatkan pengetahuan, motivasi karyawan dan keahlian maupun ketrampilan 
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yang dimiliki oleh karyawan agar lebih baik lagi. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa pelatihan yang ada dalam perusahaan memiliki beberapa preferensi tugas 

baru yang diberikan setelah adanya program pelatihan yang dilakukan oleh 

karyawan agar karyawan dapat mengikuti pelatihan pengembangan yang 

diterapkan pada perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Tolulope dan Joshua (2016) dan Sangkay 

(2016) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja.  

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel kompensasi diketahui nilai thitung (4,764) lebih besar daripada ttabel

(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000 < = 0,05. Dengan

demikian kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja.

b. Variabel pelatihan diketahui nilai thitung (4,968) lebih besar daripada ttabel

(2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,000< = 0,05. Dengan

demikian pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja.

c. Berdasarkan hasil analisis uji F diketahui Fhitung>Ftabel (22,063 > 4,08), maka

Ho ditolak, Berarti secara bersama-sama variabel kompensasi, dan pelatihan

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja, sehingga model

dalam penelitian dapat digunakan adalah fit.
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