
BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini merupakan analisis hasil penelitian mengenai “Pengaruh 

Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. 

Galuh Aji di Kulon Progo”. Pembahasan analisis hasil penelitian ini dimulai dari 

analisis deskriptif (deskripsi variabel penelitian) dan kemudian dilanjutkan dengan 

analisis kuantitatif yaitu karakteristik responden, uji validitas dan reliabilitas, uji 

asumsi klasik, analisis Regresi Linier Berganda, dan pengujian hipotesis. 

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada responden penelitian yaitu 

Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo. Dalam penelitian ini disebarkan 35 

kuesioner pada 35 responden. Kuesioner yang dikembalikan sebanyak 35 

eksemplar, sehingga respon rate-nya sebanyak 100,0%. Kuesioner yang terjawab 

lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 35 kuesioner. 

Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

lampiran rekapitulasi data. Setelah data terkumpul, kemudian data diedit (editing), 

diberi kode (coding), dan ditabulasikan (tabulating). Untuk selanjutnya dianalisis 

dengan bantuan program statistik komputer SPSS for Windows Release 13.00. 

Berikut ini uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, karakteristik 

responden, analisis Regresi Linier Berganda, dan pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini: 
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4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen-Instrumen Penelitian 

     1. Uji Validitas 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel  

Kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial, dan Disiplin Kerja 

Indikator rxy r-tabel Keterangan 

X1.1 0,446 0,334 Valid 

X1.2 0,487 0,334 Valid 

X1.3 0,416 0,334 Valid 

X1.4 0,723 0,334 Valid 

X1.5 0,452 0,334 Valid 

X1.6 0,440 0,334 Valid 

X1.7 0,514 0,334 Valid 

X1.8 0,512 0,334 Valid 

X1.9 0,689 0,334 Valid 

X1.10 0,759 0,334 Valid 

X1.11 0,786 0,334 Valid 

X1.12 0,677 0,334 Valid 

X1.13 0,826 0,334 Valid 

X1.14 0,756 0,334 Valid 

X1.15 0,761 0,334 Valid 

X1.16 0,806 0,334 Valid 

X1.17 0,458 0,334 Valid 

X1.18 0,460 0,334 Valid 

X1.19 0,565 0,334 Valid 

X1.20 0,618 0,334 Valid 

X1.21 0,833 0,334 Valid 

X1.22 0,527 0,334 Valid 

X1.23 0,357 0,334 Valid 

X2.1 0,572 0,334 Valid 

X2.2 0,543 0,334 Valid 

X2.3 0,716 0,334 Valid 

X2.4 0,649 0,334 Valid 

X2.5 0,365 0,334 Valid 

X2.6 0,519 0,334 Valid 

X2.7 0,614 0,334 Valid 

X2.8 0,721 0,334 Valid 

X2.9 0,651 0,334 Valid 

X2.10 0,666 0,334 Valid 

X2.11 0,730 0,334 Valid 

X2.12 0,597 0,334 Valid 

X3.1 0,612 0,334 Valid 

X3.2 0,581 0,334 Valid 
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Indikator rxy r-tabel Keterangan 

X3.3 0,503 0,334 Valid 

X3.4 0,672 0,334 Valid 

X3.5 0,622 0,334 Valid 

X3.6 0,595 0,334 Valid 

X3.7 0,626 0,334 Valid 

X3.8 0,671 0,334 Valid 

X3.9 0,763 0,334 Valid 

X3.10 0,702 0,334 Valid 

X3.11 0,582 0,334 Valid 
                   Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 3, hal. 122-126. 

             Dari Tabel 4.1 tersebut di atas dapat diketahui bahwa nilai rxy > 0,334 

sehingga seluruh item-item pertanyaan pada variabel kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, dan disiplin kerja adalah valid. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Item-item Variabel Produktivitas Kerja Karyawan 

Indikator  rxy r-tabel Keterangan 

Y.1 0,751 0,334 Valid 

Y.2 0,642 0,334 Valid 

Y.3 0,746 0,334 Valid 

Y.4 0,862 0,334 Valid 

Y.5 0,716 0,334 Valid 

Y.6 0,797 0,334 Valid 

Y2.1 0,870 0,334 Valid 

Y2.2 0,799 0,334 Valid 

Y2.3 0,614 0,334 Valid 

Y2.4 0,708 0,334 Valid 
            Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 3, hal. 122-126.  

Dari Tabel 4.2 diketahui nilai rxy > 0,334, sehingga seluruh item-item 

pertanyaan pada variabel produktivitas kerja karyawan adalah valid. 
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   2. Uji Reliabilitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

 Alpha 

Nilai  

Kritis 

Keterangan 

Kompensasi finansial 0,921 0,60 Reliabel 

Kompensasi non finansial 0,829 0,60 Reliabel 

Disiplin kerja 0,844 0,60 Reliabel 

Produktivitas Kerja Karyawan 0,908 0,60 Reliabel 
     Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 3, hal. 122-126. 

         Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa koefisien Cronbach's Alpha > 0,60 sehingga 

seluruh item-item pertanyaan pada variabel kompensasi finansial, kompensasi 

non finansial, disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan adalah reliabel. 

 

4.2.  Analisis Data 

4.2.1. Karakteristik Responden 

       Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 35 reponden, 

maka dapat diidentifikasikan mengenai karakteristik responden sebagai 

berikut : 

1. Jenis Kelamin 

  Berdasarkan jenis kelamin, maka responden dalam penelitian ini 

difrekuensikan sebagai berikut :  

                                                          Tabel 4.4 

           Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

1 Laki-laki 8 22,9% 

2 Perempuan 27 77,1% 

Total                                         35                100 
        Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 4, hal. 127. 

 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar adalah perempuan sebanyak 27 
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responden atau 77,1 persen dan laki-laki sebanyak 8 responden atau 22,9 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon 

Progo lebih banyak kaum perempuan, karena perusahaan berupa makanan 

ringan dan minuman lebih banyak membutuhkan dan menggunakan tenaga 

kerja dari kaum perempuan daripada kaum laki-laki.  

2. Tingkat Pendidikan 

 Berdasarkan tingkat pendidikan, maka responden dalam penelitian 

ini difrekuensikan sebagai berikut :   

Tabel 4.5 

                     Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan Jumlah Persentase 

1 SD 6 17,1 

2 SMP 22 62,9 

3 SMA 7 20,0 

Total                                             35                      100 
                   Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 4, hal. 127. 

   Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden dalam penelitian ini sebagian besar berpendidikan SMP 

sebanyak 22 responden atau 62,9 persen dan sebagian kecil berpendidikan 

SD sebanyak 6 responden atau 17,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

dari segi pendidikan, Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo mayoritas 

mempunyai pendidikan SMP.  

3. Usia 

  Berdasarkan usia, maka responden dalam penelitian ini 

diFrekuensikan sebagai berikut :  
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                                                             Tabel 4.6 

                   Frekuensi Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah Persentase 

1 21-25 tahun 4 11,4 

2 26-30 tahun 3 8,6 

3 31-35 tahun 3 8,6 

4 36-40 tahun 8 22,9 

5 41-45 tahun 12 34,3 

Total                                         35                100 
        Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 4, hal. 127. 

 Berdasarkan Tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar berusia 41-45 tahun sebanyak 12 

responden atau 34,3 persen dan sebagian kecil berusia 26-30 tahun dan 31-

35 tahun sebanyak 3 responden atau 8,6 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo mayoritas berusia 41-45 

tahun atau keseluruhannya sudah dewasa. 

4. Masa Kerja 

  Berdasarkan masa kerja, maka responden dalam penelitian ini 

difrekuensikan sebagai berikut :  

Tabel 4.7 

Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase 

1 ≤ 5 tahun 6 17,1 

2 6-10 tahun 12 34,3 

3 11-15 tahun 15 42,9 

4 16-20 tahun 2 5,7 

Total                                            35                    100 
                 Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 4, hal. 127. 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar masa kerjanya 11-15 tahun sebanyak 

15 responden atau 42,9 persen dan sebagian kecil masa kerjanya 16-20 

tahun sebanyak 2 responden atau 5,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 
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Masa Kerja Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo sudah cukup lama 

mengabdikan dirinya. 

4.2.2. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

        Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari responden telah 

direkapitulasi kemudian dianalisis untuk mengetahui kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, disiplin kerja, dan produktivitas kerja karyawan 

CV. Galuh Aji di Kulon Progo. Analisis data ini melalui dua tahap, yaitu 

analisis deskriptif.  

1.  Variabel Kompensasi Finansial  

Tabel 4.8 

Penilaian Responden terhadap Kompensasi Finansial (X1) 

Variabel Mean Kategori 

Gaji yang responden terima 

diberikan tepat waktu setiap 

bulannya 3,57 Sangat Tinggi 

Gaji yang responden terima setiap 

bulan sudah mampu memenuhi 

kebutuhan 3,20 

 

 

Tinggi 

Gaji yang responden terima setiap 

bulan sudah sesuai dengan beban 

kerja 3,11 

 

 

Tinggi 

Responden mendapatkan upah 

berdasarkan jam kerja yang 

ditetapkan perusahaan 3,14 

 

 

Tinggi 

Responden mendapatkan upah 

berdasarkan jumlah barang yang 

responden hasilkan 3,26 

 

 

Sangat Tinggi 

Responden mendapatkan upah 

berdasarkan banyaknya pelayanan 

yang responden berikan 3,06 

 

 

Tinggi 

Responden mendapatkan bonus dari 

perusahaan apabila mampu 

menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 3,49 

 

 

 

Sangat Tinggi 

Responden mendapatkan komisi 

dari perusahaan apabila mampu 

menyelesaikan pekerjaan tepat 3,31 
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waktu Sangat Tinggi 

Perusahaan memberikan bonus 

berdasarkan pembagian laba 

perusahaan setiap tahun 3,26 

 

 

Sangat Tinggi 

Perusahaan memberikan pembagian 

keuntungan setiap tahun 1,29 

 

Sangat Rendah 

Perusahaan memberikan pembagian 

saham pada setiap karyawan 1,23 

 

Sangat Rendah 

Perusahaan mengadakan program 

tabungan pensiun bagi karyawan 1,14 

 

Sangat Rendah 

Perusahaan menyediakan pembelian 

saham bagi karyawan  1,31 

 

Sangat Rendah 

Perusahaan memberikan 

perlindungan asuransi kesehatan 2,06 

 

Rendah 

Perusahaan memberikan 

perlindungan asuransi Jiwa 2,09 

 

Rendah 

Perusahaan memberikan 

perlindungan asuransi tenaga kerja 

dan pensiun 2,03 

 

Rendah 

Perusahaan mengadakan program 

liburan bagi karyawan 3,51 

 

Sangat Tinggi 

Perusahaan meliburkan karyawan 

pada hari besar 3,40 

 

Tinggi 

Perusahaan memberikan cuti 

tahunan 3,26 

 

Sangat Tinggi 

Perusahaan memberikan cuti 

kehamilan 2,94 

 

Tinggi 

Perusahaan menyediakan kendaraan 

untuk operasional karyawan 1,31 

 

Tinggi 

Perusahaan menyediakan ruang 

kantor yang nyaman 3,40 

 

Sangat Tinggi 

Kompensasi Finansial 3,40 Sangat Tinggi 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 5, hal. 128-129. 

          Berdasarkan Tabel 4.8 dari 35 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui sebagian besar responden menilai kompensasi finansial 

Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo adalah sangat tinggi (Mean 

3,40). Hal ini menunjukkan bahwa gaji yang responden terima diberikan 

tepat waktu setiap bulannya, gaji yang responden terima setiap bulan 

sudah mampu memenuhi kebutuhan, gaji yang responden terima setiap 
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bulan sudah sesuai dengan beban kerja, responden mendapatkan upah 

berdasarkan jam kerja yang ditetapkan perusahaan, responden 

mendapatkan upah berdasarkan jumlah barang yang responden hasilkan, 

responden mendapatkan upah berdasarkan banyaknya pelayanan yang 

responden berikan, responden mendapatkan bonus dari perusahaan apabila 

mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, responden mendapatkan 

komisi dari perusahaan apabila mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu, perusahaan memberikan bonus berdasarkan pembagian laba 

perusahaan setiap tahun, perusahaan tidak memberikan pembagian 

keuntungan setiap tahun, perusahaan tidak memberikan pembagian saham 

pada setiap karyawan, perusahaan tidak mengadakan program tabungan 

pensiun bagi karyawan, perusahaan tidak menyediakan pembelian saham 

bagi karyawan, perusahaan tidak memberikan perlindungan asuransi 

kesehatan, perusahaan tidak memberikan perlindungan asuransi jiwa, 

perusahaan tidak memberikan perlindungan asuransi tenaga kerja dan 

pension, perusahaan mengadakan program liburan bagi karyawan, 

perusahaan meliburkan karyawan pada hari besar, perusahaan memberikan 

cuti tahunan, perusahaan memberikan cuti kehamilan, perusahaan 

menyediakan kendaraan untuk operasional karyawan, dan perusahaan 

menyediakan ruang kantor yang nyaman. 
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      2.  Variabel Kompensasi Non Finansial 

Tabel 4.9 

Penilaian Responden terhadap Kompensasi Non Finansial (X2) 

Variabel Mean Kategori 

Perusahaan memberikan tugas atau 

pekerjaan yang penuh dengan 

tantangan 3,34 

 

 

Sangat Baik 

Tantangan pekerjaan yang 

responden terima sesuai dengan 

kemampuan 3,26 

 

 

Sangat Baik 

Perusahaan memberikan 

kepercayaan kepada karyawan 

untuk mempertanggung-jawabkan 

tugas-tugasnya. 3,37 

 

 

 

Sangat Baik 

Tanggung jawab dan wewenang 

yang diberikan perusahaan 

memadai. 3,46 

 

 

Sangat Baik 

Perusahaan memberikan pengakuan 

terhadap pekerjan atau jabatan yang 

responden emban. 2,31 

 

 

Rendah 

Jika responden mampu 

menyelesaikan pekerjaan melebihi 

standar jam kerja dan tujuan yang 

ditetapkan, maka akan mendapatkan 

reward. 1,71 

 

 

 

 

Sangat Rendah 

Perusahaan membuat kebijakan 

yang sehat, adil, dan memihak 

kepada buruh/karyawan 3,14 

 

 

Baik 

Responden mendapatkan supervisi 

dari atasan yang kompeten dan 

memiliki kapabilitas 3,14 

 

 

Baik 

Perusahaan memberikan lingkungan 

kerja yang nyaman 3,29 

 

Sangat Baik 

Perusahaan tempat responden 

bekerja menyediakan fasilitas yang 

mendukung suasana atau 

lingkungan kerja yang kondusif 3,23 

 

 

 

Baik 

Perusahaan menjaga jalinan kerabat 

kerja yang menyenangkan.  3,77 

 

Sangat Baik 

Responden memiliki rekan kerja 

menyenangkan yang mendukung 

untuk mempercepat proses kerja 3,69 

 

 

Sangat Baik 

Kompensasi Non Finansial 3,14 Baik 
       Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 5, hal. 128-129. 
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  Berdasarkan Tabel 4.9 dari 35 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui sebagian besar responden menilai kompensasi non 

finansial Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo adalah baik (Mean 

3,14). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memberikan tugas atau 

pekerjaan yang penuh dengan tantangan, tantangan pekerjaan yang 

responden terima sesuai dengan kemampuan, perusahaan memberikan 

kepercayaan kepada karyawan untuk mempertanggungjawabkan tugas-

tugasnya, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan perusahaan 

memadai, perusahaan kurang memberikan pengakuan terhadap pekerjaan 

atau jabatan yang responden emban, jika responden mampu menyelesaikan 

pekerjaan melebihi standar jam kerja dan tujuan yang ditetapkan, maka 

tidak akan mendapatkan reward, perusahaan membuat kebijakan yang 

sehat, adil, dan memihak kepada buruh atau karyawan, responden 

mendapatkan supervisi dari atasan yang kompeten dan memiliki 

kapabilitas, perusahaan memberikan lingkungan kerja yang nyaman, 

perusahaan tempat responden bekerja menyediakan fasilitas yang 

mendukung suasana atau lingkungan kerja yang kondusif, perusahaan 

menjaga jalinan kerabat kerja yang menyenangkan dan responden 

memiliki rekan kerja menyenangkan yang mendukung untuk mempercepat 

proses kerja. 
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3.  Variabel Disiplin Kerja 

Tabel 4.10 

Penilaian Responden terhadap Disiplin Kerja (X3) 

Variabel Mean Kategori 

Responden selalu menaati peraturan 

jam masuk dan jam pulang kerja 

yang ditetapkan perusahaan 3,14 

 

 

Tinggi 

Responden sering datang lebih awal 

ke tempat kerja supaya merasakan 

ketenangan dalam bekerja 3,09 

 

 

Tinggi 

Responden selalu menaati peraturan 

jam mulai kerja yang ditetapkan 

diperusahaan  3,06 

 

 

Tinggi 

Responden selalu mematuhi 

peraturan yang ditetapkan oleh 

perusahaan 3,71 

 

 

Sangat Tinggi 

Peraturan yang ada di perusahaan 

memperlancar kerja responden 3,20 

 

Tinggi 

Responden selalu merapikan 

peralatan kerja setelah pekerjaan 

responden selesai. 3,60 

 

 

Sangat Tinggi 

Responden selalu bertanggungjawab 

atas pekerjaan yang diberikan 3,40 

 

Sangat Tinggi 

Dalam bekerja responden selalu 

mengikuti prosedur kerja yang telah 

ditetapkan perusahaan. 3,26 

 

Sangat Tinggi 

Responden mengikuti cara kerja 

yang ditentukan oleh perusahaan. 3,14 

 

Tinggi 

Responden melakukan pekerjaan 

lebih teliti, tertib dan lancar. 3,34 

 

Sangat Tinggi 

Setiap responden bekerja dituntut 

untuk bekerja dengan baik 3,49 

 

Sangat Tinggi 

Disiplin Kerja 3,31 Sangat Tinggi 
          Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 5, hal. 128-129. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dari 35 responden yang diambil sebagai 

sampel, diketahui sebagian besar responden menilai disiplin kerja 

Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo adalah sangat tinggi (Mean 

3,31). Hal ini menunjukkan bahwa responden responden selalu menaati 

peraturan jam masuk dan jam pulang kerja yang ditetapkan perusahaan, 
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responden sering datang lebih awal ke tempat kerja supaya merasakan 

ketenangan dalam bekerja, responden selalu menaati peraturan jam mulai 

kerja yang ditetapkan di perusahaan, responden selalu mematuhi peraturan 

yang ditetapkan oleh perusahaan, peraturan yang ada di perusahaan 

memperlancar kerja responden, responden selalu merapikan peralatan 

kerja setelah pekerjaan responden selesai, responden selalu 

bertanggungjawab atas pekerjaan yang diberikan, dalam bekerja responden 

selalu mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan perusahaan, 

responden mengikuti cara kerja yang ditentukan oleh perusahaan, 

responden melakukan pekerjaan lebih teliti, tertib dan lancar, dan setiap 

responden bekerja dituntut untuk bekerja dengan baik. 

4.  Variabel Produktivitas Kerja Karyawan 

Tabel 4.11 

Penilaian Responden terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Y) 

Variabel Mean Kategori 

Responden memiliki ketelitian 

dalam bekerja atau melaksanakan 

tugas 3,69 

 

 

Sangat Baik 

Responden memiliki kerapian dalam 

bekerja atau melaksanakan tugas 3,57 

 

Sangat Baik 

Responden memiliki kecepatan 

karyawan dalam penyelesaian 

pekerjaan 3,14 

 

 

Sangat Baik 

Responden memiliki keterampilan 

dan kecakapan kerja  3,03 

 

Baik 

Responden memiliki kemampuan 

dalam mencapai target 3,23 

 

Baik 

Hasil kerja atas pekerjaan yang 

menjadi tugas responden selalu baik 3,11 

 

Baik 

Responden memiliki kemampuan 

atau kapasitas dan keandalan dalam 

melaksanakan tugas 3,09 

 

 

Baik 

Responden berusaha menjalankan 

peraturan sesuai standar perusahaan 3,40 

 

Sangat Baik 
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Responden memiliki kemampuan 

dalam pemanfaatan waktu kerja 

dalam bekerja 3,20 

 

 

Baik 

Responden memiliki kemampuan 

menyelesaikan pekerjaan yang 

ditetapkan perusahaan. 3,31 

 

 

Sangat Baik 

Produktivitas Kerja Karyawan 3,28 Sangat Baik 
          Sumber : Data Primer Diolah, 2014. Lampiran 5, hal. 128-129. 

 Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dari 35 responden yang diambil 

sebagai sampel, diketahui sebagian besar responden menilai produktivitas 

kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo adalah sangat baik  (Mean 

3,28). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki ketelitian dalam 

bekerja atau melaksanakan tugas, responden memiliki kerapian dalam 

bekerja atau melaksanakan tugas, responden memiliki kecepatan karyawan 

dalam penyelesaian pekerjaan, responden memiliki keterampilan dan 

kecakapan kerja, responden memiliki kemampuan dalam mencapai target, 

hasil kerja atas pekerjaan yang menjadi tugas responden selalu baik, 

responden memiliki kemampuan atau kapasitas dan keandalan dalam 

melaksanakan tugas, responden berusaha menjalankan peraturan sesuai 

standar perusahaan, responden memiliki kemampuan dalam pemanfaatan 

waktu kerja dalam bekerja, dan responden memiliki kemampuan 

menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan perusahaan. 

 

4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variable dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau 
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tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal (Ghozali,2001:74). Untuk menguji normalitas, dapat 

menganalisis dengan melihat nilai probabilitasnya. Dasar pengambilan 

keputusan adalah jika nilai probabilitas > 0,05, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

  Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test  sbb: 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test   

Variabel Sig. Nilai Kritis Keterangan 

Residual  0,814 0,05 Normalitas 

                        Sumber: Lampiran Hasil Uji Normalitas, 2014. Lampiran 7, hal. 132. 

 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Test  di atas 

terlihat bahwa nilai probabilitas = 0,814 > 0,05, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas.  

2. Uji Multikolinearitas 

  Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana salah satu atau  lebih 

variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel 

independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya 

multikolinearitas sempurna (no perfect multikolinearitas).  

    Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi 

hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel 

bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara individu variabel 

bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999:269-270). Pendeteksian 

multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF.   
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Kriteria pengujian : 

Jika VIF > 10, maka Ho ditolak  

Jika VIF < 10, maka Ho diterima 

 Hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF sbb : 

               Tabel 4.13 

Hasil Uji Multikolinearitas dengan Metode VIF 

Variabel VIF Nilai Kritis Keterangan 

X1 1,471 10 Tidak terkena multikolinearitas 

X2 3,944 10 Tidak terkena multikolinearitas 

X3 3,237 10 Tidak terkena multikolinearitas 

           Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji VIF, 2014. Lampiran 6, hal. 130. 

- Hasil uji :  

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan metode VIF, nilai VIF < 5, 

artinya bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas, sehingga 

tidak membiaskan interprestasi hasil analisis regresi.   

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Homoskedastisitas adalah situasi di mana varian (σ
2
) dari faktor 

pengganggu atau disturbance term sama untuk semua observasi X. 

Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu 

apabila nilai varian (σ
2
) variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi tidak sama 

(Insukindro, 2001:62). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan metode Glejser. Caranya dengan melihat nilai probabilitas > 

0,05, sehingga tidak terkena  heteroskedastisitas (Ghozali, 2001:73).  
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 Hasil uji heteroskedastisitas dengan Glejser sbb : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser 

Variabel Sig. Nilai Kritis Keterangan 

X1 0,983 0,05 Homoskedastisitas 

X2 0,059 0,05 Homoskedastisitas 

X3 0,201 0,05 Homoskedastisitas 

                 Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji Heteroskedastisitas, 2014. Lampiran 7, hal. 130. 

   - Hasil uji :  

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser 

terlihat bahwa nilai probabilitas > 0,05. Hal ini berarti model yang diestimasi 

bebas dari heteroskedastisitas. 

 

4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

         Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melakukan analisis regresi 

linier berganda. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan variabel bebas : 

kompensasi finansial (X1), kompensasi non finansial (X2), dan disiplin kerja 

(X3) dengan variabel terikat produktivitas kerja karyawan (Y). Rangkuman hasil 

analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.15 berikut : 
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     Tabel 4.15 

        Hasil Regresi Linier Berganda  

       Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t-hitung Sig. Kesimpulan 

Kompensasi finansial (X1) 0,213 2,398 0,023 Ha diterima 

Kompensasi non finansial (X2) 0,487 3,348 0,002 Ha diterima 

Disiplin kerja (X3) 0,558 4,232 0,000 Ha diterima 

R
2                         :      

 0,834     

Fhitung                 :       51,826     

Sig.              :     0,000  

Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2014. Lampiran 6, hal. 130. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik 

komputer SPSS  for Windows Release 13.00 diperoleh hasil persamaan Regresi 

Linier Berganda sebagai berikut :  

       Y = 0,213X1 + 0,487X2  + 0,558X3   

      Berdasarkan persamaan regresi mengenai variabel-variabel yang 

mempengaruhi produktivitas kerja Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo. 

Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah :  

1. Koefisien Kompensasi Finansial (β1 = 0,213) 

Kompensasi finansial (X1) mempunyai pengaruh positif (searah) terhadap 

produktivitas kerja, dengan koefiensi regresi sebesar 0,213 yang artinya 

apabila kompensasi finansial meningkat sebesar 1 satuan, maka 

produktivitas kerja juga akan meningkat sebesar 0,213 skala, dengan 

asumsi variabel kompensasi non finansial (X2) dan disiplin kerja (X3) 

konstant. Adanya pengaruh positif ini, berarti bahwa antara kompensasi 

finansial dan produktivitas kerja menunjukkan hubungan yang searah. 
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Kompensasi finansial yang semakin meningkat maka produktivitas kerja 

juga meningkat, demikian pula sebaliknya. 

2. Koefiensi Kompensasi Non Finansial (β2 = 0,487) 

Kompensasi non finansial (X2) mempunyai pengaruh positif (searah) 

terhadap produktivitas kerja, dengan koefiensi regresi sebesar 0,487 yang 

artinya apabila kompensasi finansial meningkat sebesar 1 satuan, maka 

produktivitas kerja juga akan meningkat sebesar 0,487 skala, dengan 

asumsi variabel kompensasi finansial (X1) dan disiplin kerja (X3) konstant. 

Adanya pengaruh positif ini, berarti bahwa antara kompensasi non 

finansial dan produktivitas kerja menunjukkan hubungan yang searah. 

Kompensasi non finansial yang semakin meningkat maka produktivitas 

kerja juga meningkat, demikian pula sebaliknya 

3. Koefiensi Disiplin Kerja (β3 = 0.558) 

Kompensasi disiplin kerja (X3) mempunyai pengaruh positif (searah) 

terhadap produktivitas kerja, dengan koefiensi regresi sebesar 0,558 yang 

artinya apabila kompensasi finansial meningkat sebesar 1 satuan, maka 

produktivitas kerja juga akan meningkat sebesar 0,558 skala, dengan 

asumsi variabel kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial 

(X2) konstant. Adanya pengaruh positif ini, berarti bahwa antara disiplin 

kerja dan produktivitas kerja menunjukkan hubungan yang searah. 

Disiplin kerja yang semakin meningkat maka produktivitas kerja juga 

meningkat, demikian pula sebaliknya 
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4.2.4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.16 

        Ringkasan Pengujian Hipotesis 

Variabel t-hitung Prob. Keterangan 

Kompensasi Finansial (X1) 2,398 0,023 Ha diterima 

Kompensasi Non Finansial (X2) 3,348 0,002 Ha diterima 

Disiplin Kerja (X3) 4,232 0,000 Ha diterima 
            Sumber: Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda, 2014. Lampiran 6, hal. 130. 

4.2.4.2.  Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

1. Pengujian pengaruh variabel kompensasi finansial (X1) terhadap variabel 

produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

H : Kompensasi Finansial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan. 

      Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh nilai probabilitas t-hitung = 0,023.  

      Berdasarkan hasil (Tabel 4.14) olah data diperoleh nilai probabilitas t-

hitung (0,023) < Level of Significant (0,05) dan nilai t-hitung (2,398) > t-tabel 

(2,042), maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel kompensasi 

finansial (X1) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

2. Pengujian pengaruh variabel kompensasi non finansial (X2) terhadap 

variabel produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

H : Kompensasi non Finansial berpengaruh signifikan terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan. 

      Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh nilai probabilitas t-hitung = 0,002.  
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      Berdasarkan hasil (Tabel 4.14)  olah data diperoleh nilai probabilitas t-

hitung (0,002) < Level of Significant (0,05) dan nilai t-hitung (3,348) > t-tabel 

(2,042), maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel kompensasi 

non finansial (X2) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

3. Pengujian pengaruh variabel Disiplin Kerja (X3) terhadap variabel 

Produktivitas Kerja Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

H : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

       Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh nilai probabilitas t-hitung = 0,000.  

        Berdasarkan hasil (Tabel 4.14) olah data diperoleh nilai probabilitas t-

hitung (0,000) < Level of Significant (0,05) dan nilai t-hitung (4,232) > t-tabel 

(2,042), maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel kompensasi 

non finansial (X3) berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

          4.2.4.3. Pengujian Pengaruh Secara Simultan (Uji F) 

           Pengujian pengaruh kompensasi finansial, kompensasi non finansial, 

dan disiplin kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan 

menggunakan uji F.  

       Dengan taraf nyata (probabilitas) = 5% = 0,05 dan dari hasil Regresi 

Berganda diperoleh nilai probabilitas F-hitung = 0,000.  

        Berdasarkan hasil (Tabel 4.14) olah data diperoleh nilai probabilitas F-

hitung (0,000) < Level of Significant (0,05) dan nilai F-hitung (51,826) > F-
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tabel (2,92), maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel 

kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan disiplin kerja 

berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan CV. 

Galuh Aji di Kulon Progo (Y). 

          4.2.4.4. Pengujian Variabel Dominan Berpengaruh (Uji Koefisien Beta) 

           Pengujian pengaruh dominan diantara variabel kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, dan disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan menggunakan uji koefisien beta.  

      Berdasarkan hasil (Tabel 4.14) olah data diperoleh nilai koefisien beta 

masing-masing variabel kompensasi finansial, kompensasi non finansial, 

dan disiplin kerja sebesar 0,213, 0,487, dan 0,558, maka yang berpengaruh 

dominan terhadap produktivitas kerja karyawan adalah disiplin kerja. Hal 

ini dikarenakan nilai koefisien beta variabel disiplin kerja yang paling 

besar. 

 

4.2.4.5. Pengujian R
2 

(Koefisien Determinasi) 

        R
2
 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif 

terhadap variabel dependen. Nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) mempunyai range 

antara 0-1. Semakin besar R
2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

        Hasil dari regresi (Tabel 4.14) dengan metode OLS diperoleh R
2
 (Koefisien 

Determinasi atau R Square) sebesar 0,834, artinya variabel produktivitas kerja 
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karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo dapat dijelaskan oleh variabel 

kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan disiplin kerja secara 

serentak sebesar 83,4%, sedangkan sisanya sebesar 16,6% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model, misalnya motivasi, kepuasan kerja, dan lain-lain.     

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Kompensasi Finansial, Kompensasi Non Finansial, Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan  

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

finansial, kompensasi non finansial, dan disiplin kerja mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap produktivitas kerja Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon 

Progo. Hasil penelitian ini juga mendukung Wibisono, dkk., (2012) menunjukkan 

bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap 

produktivitas kerja pegawai. Kompensasi merupakan semua pendapatan yang 

berbentuk uang atau barang langsung maupun tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan.  

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Rizal, et al., (2014), di 

mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja Karyawan di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Lawu) pada Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kendari. Upah yang 

sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan 

akan mendorong rasa puas pada diri karyawan dan akan membuat karyawan 
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bekerja lebih maksimal lagi yang secara langsung dapat berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja.  

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ruby (2012) menunjukkan 

bahwa kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja kinerja 

karyawan di Central University College. Kompensasi non finansial di Central 

University College terdiri dari kepuasan yang diterima karyawan seperti tanggung 

jawab, peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi atau dari lingkungan 

psokologis dan fisik di mana orang tersebut berada seperti kerja yang 

menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya ketentraman, sharing 

pekerjaan dan sebagainya. Promosi pada Central University College merupakan 

kesempatan yang diberikan pada karyawan untuk dipindahkan dari satu pekerjaan 

kepekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar dan tentu saja 

penghasilannya lebih besar pula. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Harlie (2010), di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung 

Kalimantan Selatan. Disiplin kerja merupakan kunci keberhasilaan dalam 

mencapai tujuan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

Hasil penelitian ini juga didukung Indraputra dan Endang (2013), di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah 

Kabupaten Siak. Pendisiplinan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dilakukan secara pribadi. 
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Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan di hadapan 

orang banyak, karena bila hal tersebut dilakukan menyebabkan pegawai yang 

bersangkutan malu dan tidak menutup kemungkinan akan sakit hati. 

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori kompensasi finansial, 

dimana kompensasi finansial merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

balas jasa untuk kinerja mereka yang dibedakan antara kompensasi finansial 

langsung berupa gaji atau upah, dan kompensasi finansial tidak langsung berupa 

pemberian pembagian keuntungan atau manfaat di luar gaji atau upah. 

Kompensasi finansial ataupun tunjangan kinerja dipandang penting bagi 

karyawan, karena besarnya kompensasi ataupun tunjangan kinerja yang diberikan 

merupakan cerminan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Semakin tinggi 

kompensasi finansial ataupun tunjangan kinerja yang diberikan kepada karyawan 

dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula produktivitas karyawan dalam 

perusahaan tersebut (Handoko, 2001:155).  

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori kompensasi non 

finansial, di mana semakin rendah kompensasi non finansial ataupun tunjangan 

hari libur yang diberikan, perusahaan membuat lingkungan kerja yang lebih 

nyaman, perusahaan lebih murah dalam memberikan pengakuan terhadap 

pekerjan atau jabatan yang saya emban, dan perusahaan membuat kebijakan yang 

lebih sehat, lebih adil, dan lebih memihak kepada karyawan, maka semakin 

rendah pula kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Kompensasi non 

finansial karyawan mempengaruhi produktivitas dan tendensi mereka untuk tetap 

bersama organisasi atau mencari pekerjaan lainnya. Kebutuhan para karyawan 
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akan pendapatan dan keinginan mereka diperlakukan secara wajar oleh organisasi 

membuat program kompensasi non finansial menjadi semakin vital bagi 

departemen sumber daya manusia (Simamora, 2004:4).  

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori disiplin kerja, di mana 

kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua 

peraturan organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan 

dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dia akan mematuhi atau 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas dasar paksaan. Kesediaan 

adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan 

peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi seseorang akan 

bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya baik 

secara sukarela maupun karena terpaksa (Hasibuan, 2007:193). Displin karyawan 

memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang bersifat spesifik 

terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya.  

Disiplin karyawan adalah tugas manajerial yang sulit dan tidak 

menyenangkan bagi sebagian besar pimpinan. Bidang disiplin berdasarkan 

sifatnya adalah dinamis dan tidak ada jawaban akhir. Kemangkiran (absenteeism) 

yang berlebih pada diri tenaga kerja dari beberapa kasus merupakan dampak 

kurang taatnya pada asas pedoman normatif, atau kurangnya pengertian dan 

kesadaran diri tenaga kerja betapa pentingnya masuk kerja secara teratur. 

Tindakan inefektif atau pelanggaran terhadap pedoman tersebut merupakan salah 

satu bentuk nyata dari tindakan ketidak disiplinan para tenaga kerja dan akan 
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merugikan perusahaan. Disiplin sebagai salah satu indikator produktivitas 

karyawan sangat sulit untuk diterapkan. Disiplin pribadi atau disiplin individu 

akan mempengaruhi kinerja pribadi, hal ini disebabkan karena manusia 

merupakan motor penggerak utama sebuah organisasi.  

4.3.2. Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan  

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

finansial mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja Karyawan 

CV. Galuh Aji di Kulon Progo. Hal ini dapat diartikan, jika kompensasi finansial 

meningkat dalam arti bahwa, jika gaji yang responden terima diberikan tepat 

waktu setiap bulannya, gaji yang responden terima setiap bulan sudah mampu 

memenuhi kebutuhan, gaji yang responden terima setiap bulan sudah sesuai 

dengan beban kerja, responden mendapatkan upah berdasarkan jam kerja yang 

ditetapkan perusahaan, responden mendapatkan upah berdasarkan jumlah barang 

yang responden hasilkan, responden mendapatkan upah berdasarkan banyaknya 

pelayanan yang responden berikan, responden mendapatkan bonus dari 

perusahaan apabila mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, responden 

mendapatkan komisi dari perusahaan apabila mampu menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu, dan perusahaan memberikan bonus berdasarkan pembagian laba 

perusahaan setiap tahun, perusahaan mengadakan program liburan bagi karyawan, 

perusahaan meliburkan karyawan pada hari besar, perusahaan memberikan cuti 

tahunan, perusahaan memberikan cuti kehamilan, perusahaan menyediakan 

kendaraan untuk operasional karyawan, dan perusahaan menyediakan ruang 



 

 

117 

kantor yang nyaman, maka produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon 

Progo akan mengalami peningkatan.  

Hasil penelitian ini didukung penelitian Sumampouw (2011), di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk., Manado. Hasil 

penelitian ini didukung penelitian Yamoah (2013), di mana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kompensasi dan 

produktivitas kerja karyawan Ghana Komersial Bank di Greater Accra Region of 

Ghana. Subyek kompensasi dan dalam hal kompensasi langsung itu sangat 

penting karena dampaknya mempengaruhi kesejahteraan individu dalam 

organisasi yang bersangkutan.  

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Rizal, et al., (2014), di 

mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja Karyawan di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Lawu) pada Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kendari. Upah yang 

sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan 

akan mendorong rasa puas pada diri karyawan dan akan membuat karyawan 

bekerja lebih maksimal lagi yang secara langsung dapat berdampak pada 

peningkatan produktivitas kerja. Hasil penelitian ini juga mendukung Wibisono, 

dkk., (2012) menunjukkan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan 

dan dominan terhadap produktivitas kerja pegawai. Kompensasi merupakan 

semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung maupun tidak 
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langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan 

kepada perusahaan. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ruby (2012) menunjukkan 

bahwa kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja kinerja 

karyawan di Central University College. Kompensasi non finansial di Central 

University College terdiri dari kepuasan yang diterima karyawan seperti tanggung 

jawab, peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi atau dari lingkungan 

psokologis dan fisik di mana orang tersebut berada seperti kerja yang 

menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya ketentraman, sharing 

pekerjaan dan sebagainya. Promosi pada Central University College merupakan 

kesempatan yang diberikan pada karyawan untuk dipindahkan dari satu pekerjaan 

ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar dan tentu saja 

penghasilannya lebih besar pula. 

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori kompensasi finansial, 

dimana kompensasi finansial merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

balas jasa untuk kinerja mereka yang dibedakan antara kompensasi finansial 

langsung berupa gaji atau upah, dan kompensasi finansial tidak langsung berupa 

pemberian pembagian keuntungan atau manfaat di luar gaji atau upah. 

Kompensasi finansial ataupun tunjangan kinerja dipandang penting bagi 

karyawan, karena besarnya kompensasi ataupun tunjangan kinerja yang diberikan 

merupakan cerminan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Semakin tinggi 

kompensasi finansial ataupun tunjangan kinerja yang diberikan kepada karyawan 
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dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi pula produktivitas karyawan dalam 

perusahaan tersebut (Handoko, 2001:155).  

4.3.3 Pengaruh Kompensasi Non Finansial terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan  

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel kompensasi non 

finansial mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja Karyawan 

CV. Galuh Aji di Kulon Progo. Hal ini dapat diartikan, jika kompensasi non 

finansial meningkat dalam arti bahwa, jika perusahaan memberikan tugas atau 

pekerjaan yang penuh dengan tantangan, tantangan pekerjaan yang responden 

terima sesuai dengan kemampuan, perusahaan memberikan kepercayaan kepada 

karyawan untuk mempertanggung-jawabkan tugas-tugasnya, tanggung jawab dan 

wewenang yang diberikan perusahaan memadai, perusahaan membuat kebijakan 

yang sehat, adil, dan memihak kepada buruh atau karyawan, responden 

mendapatkan supervisi dari atasan yang kompeten dan memiliki kapabilitas, 

perusahaan memberikan lingkungan kerja yang nyaman, perusahaan tempat 

responden bekerja menyediakan fasilitas yang mendukung suasana atau 

lingkungan kerja yang kondusif, perusahaan menjaga jalinan kerabat kerja yang 

menyenangkan dan responden memiliki rekan kerja menyenangkan yang 

mendukung untuk mempercepat proses kerja, maka produktivitas kerja karyawan 

CV. Galuh Aji di Kulon Progo akan mengalami peningkatan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rizal, et al., (2014), di mana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompensasi non finansial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja kinerja karyawan di Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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(Lawu) pada Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kendari. Kebijaksaan 

kompensasi merupakan kebijaksanaan yang penting dan strategis karena hal ini 

langsung berhubungan dengan peningkatan semngat kerja, kinerja dan motivasi 

karyawan dalam suatu perusahaan. Kompensasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Lawu) pada Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kendari adalah seluruh balas jasa 

baik berupa uang, barang ataupun kenikmatan yang diberikan oleh institusi 

kepada pegawai atas kinerja yang disumbangkan kepada perusahaan. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Ruby (2012) menunjukkan 

bahwa kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja kinerja 

karyawan di Central University College. Kompensasi non finansial di Central 

University College terdiri dari kepuasan yang diterima karyawan seperti tanggung 

jawab, peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi atau dari lingkungan 

psokologis dan fisik di mana orang tersebut berada seperti kerja yang 

menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya ketentraman, sharing 

pekerjaan dan sebagainya. Promosi pada Central University College merupakan 

kesempatan yang diberikan pada karyawan untuk dipindahkan dari satu pekerjaan 

ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar dan tentu saja 

penghasilannya lebih besar pula. 

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori kompensasi non 

finansial, di mana semakin rendah kompensasi non finansial ataupun tunjangan 

hari libur yang diberikan, perusahaan membuat lingkungan kerja yang lebih 

nyaman, perusahaan lebih murah dalam memberikan pengakuan terhadap 

pekerjan atau jabatan yang saya emban, dan perusahaan membuat kebijakan yang 
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lebih sehat, lebih adil, dan lebih memihak kepada karyawan, maka semakin 

rendah pula kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Kompensasi non 

finansial karyawan mempengaruhi produktivitas dan tendensi mereka untuk tetap 

bersama organisasi atau mencari pekerjaan lainnya. Kebutuhan para karyawan 

akan pendapatan dan keinginan mereka diperlakukan secara wajar oleh organisasi 

membuat program kompensasi non finansial menjadi semakin vital bagi 

departemen sumber daya manusia (Simamora, 2004:4) 

4.3.4   Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja Karyawan CV. 

Galuh Aji di Kulon Progo. Hal ini dapat diartikan, jika disiplin kerja meningkat 

dalam arti bahwa, jika responden responden selalu menaati peraturan jam masuk 

dan jam pulang kerja yang ditetapkan perusahaan, responden sering datang lebih 

awal ke tempat kerja supaya merasakan ketenangan dalam bekerja, responden 

selalu menaati peraturan jam mulai kerja yang ditetapkan diperusahaan, responden 

selalu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan, peraturan yang ada di 

perusahaan memperlancar kerja responden, responden selalu merapikan peralatan 

kerja setelah pekerjaan responden selesai, responden selalu bertanggungjawab atas 

pekerjaan yang diberikan, dalam bekerja responden selalu mengikuti prosedur 

kerja yang telah ditetapkan perusahaan, responden mengikuti cara kerja yang 

ditentukan oleh perusahaan, responden melakukan pekerjaan lebih teliti, tertib dan 

lancar, dan setiap responden bekerja dituntut untuk bekerja dengan baik, maka 
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produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo akan mengalami 

peningkatan.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Harlie (2010), di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung 

Kalimantan Selatan. Disiplin kerja merupakan kunci keberhasilaan dalam 

mencapai tujuan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Yamoah (2013), di mana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara disiplin 

kerja dan produktivitas karyawan Ghana Komersial Bank di Greater Accra Region 

of Ghana. Pendisiplinan karyawan Ghana Komersial Bank di Greater Accra 

Region of Ghana hendaknya dapat bersikap wajar. Hal itu dilakukan agar proses 

kerja dapat berjalan lancar seperti biasa dan tidak kaku dalam bersikap. 

Hasil penelitian ini juga didukung Indraputra dan Endang (2013), di mana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  

Daerah Kabupaten Siak. Pendisiplinan di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dilakukan secara pribadi. 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan di hadapan 

orang banyak, karena bila hal tersebut dilakukan menyebabkan pegawai yang 

bersangkutan malu dan tidak menutup kemungkinan akan sakit hati. 

Secara teoritis hasil penelitian ini mendukung teori disiplin kerja, di mana 

kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk mentaati semua 
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peraturan organisasi atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan 

dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dia akan mematuhi atau 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas dasar paksaan. Kesediaan 

adalah suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan 

peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi seseorang akan 

bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya baik 

secara sukarela maupun karena terpaksa (Hasibuan, 2007:193).  

Displin karyawan memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan 

yang bersifat spesifik terhadap karyawan yang tidak mau berubah sifat dan 

perilakunya. Disiplin karyawan adalah tugas manajerial yang sulit dan tidak 

menyenangkan bagi sebagian besar pimpinan. Bidang disiplin berdasarkan 

sifatnya adalah dinamis dan tidak ada jawaban akhir. Kemangkiran (absenteeism) 

yang berlebih pada diri tenaga kerja dari beberapa kasus merupakan dampak 

kurang taatnya pada asas pedoman normatif, atau kurangnya pengertian dan 

kesadaran diri tenaga kerja betapa pentingnya masuk kerja secara teratur. 

Tindakan inefektif atau pelanggaran terhadap pedoman tersebut merupakan salah 

satu bentuk nyata dari tindakan ketidak disiplinan para tenaga kerja dan akan 

merugikan perusahaan. Disiplin sebagai salah satu indikator produktivitas 

karyawan sangat sulit untuk diterapkan. Disiplin pribadi atau disiplin individu 

akan mempengaruhi kinerja pribadi, hal ini disebabkan karena manusia 

merupakan motor penggerak utama sebuah organisasi. Dengan kata lain ketidak 

disiplinan individu dapat merusak kinerja organisasi (Tohardi, 2002:393).  


