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ABSTRAK 
Ekky Apriliana Solhiq: Pengaruh Motivasi, 

Kompensasi, dan Disiplin Kerja terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan Bagian 

Produksi PT Surya Pamenang Kediri Tahun 

2015, Skripsi, Manajemen, FE UNP Kediri, 

2015. 

 

Kata kunci: Motivasi 

Kerja,Kompensasi,Disiplin Kerja dan 

Produktivitas Kerja.  

 

Unsur manusia memegang peranan 

yang penting karena manusia menentukan 

keberhasilan atau kegagalan pada suatu 

organisasi, dan ketika memilih strategi maupun 

langkah kegiatan operasional. Untuk mencapai 

hal itu organisasi harus mampu menciptakan 

situasi dan kondisi yang mendorong dan 

memungkinkan pegawai mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 

secara optimal. Salah satu upaya yang 

ditempuh organisasi untuk menciptakan situasi 

tersebut yakni dengan memberikan kompensasi 

yang memuaskan karyawan.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk: (1) Pengaruh motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT Surya 

Pamenang Kediri. (2) Pengaruh kompensasi 

terhadap produktivitas kerja karyawan di PT 

Surya Pamenang Kediri. (3) Pengaruh disiplin 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

PT Surya Pamenang Kediri. (4) Pengaruh 

motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan di PT Surya 

Pamenang Kediri.  

Penelitian ini menggunakan penelitian survey, 

yaitu penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengambilan data yang pokok. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 58 orang. Data yang 

terkumpul yang berasal dari data primer 

dianalisis secara deskriptif dan analisis statistik 

dengan menggunakan program SPSS 

(Statitical Program For Social Science).  

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data disimpulkan bahwa motivasi, 

kompensasi dan disiplin kerja secara parsial 

atau simultan berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. Dari penjelasan 

tersebut di atas maka disarankan kepada 

perusahaan bahwa : (1) Bagi PT Surya 

Pamenang Kediri, diharapkan dapat 

mempertahankan bahkan meningkatkan 

pemberian motivasi yang tinggi sehingga 

produktivitas karyawan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. (2) Bagi Peneliti Selanjutnya, 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian yang serupa lebih 

mengembangkan hasil yang telah dicapai 

peneliti saat ini, bahkan lebih baik menambah 

indikator-indikator baru yang kiranya 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi, kondisi perekonomian mengalami kemajuan yang 

signifikan. Kemajuan yang ditandai dengan canggihnya teknologi yang diciptakan, 

berdampak pada laju perekonomian dunia yang semakin pesat. Apabila suatu 

perusahaan ingin bertahan dan berkembang dalam persaingan yang ketat, maka 

perusahaan harus meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya yang dimiliki 

termasuk sumber daya manusia dan sistem manajemennya. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang mempengaruhi produktivitas telah 

dikemukakan perlu diadakan identifikasi, agar pokok permasalahan semakin jelas. 

Produktivitas kerja karyawan merupakan suatu hal yang penting untuk terus 

dipelihara, karena produktivitas kerja sangat menentukan keberhasilan setiap aktivitas 

perusahaan. Upaya untuk mendorong produktivitas kerja dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan pemberian motivasi dan kompensasi.  

Kompensasi merupakan hak karyawan yang wajib diberikan perusahaan setelah 

melakukan kewajiban bagi perusahaan. PT Surya Pamenang dan karyawan merupakan 

dua komponen yang saling mempengaruhi.  

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dibatasi pada masalah:  

1. Pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap produktivitas  karyawan 

bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri ? 

2. Pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap produktivitas  karyawan 

bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri?  

3. Pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap produktivitas  karyawan 

bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri?  

4. Pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas karyawan bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri ?  
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D. Rumusan Masalah  

Berpijak dari identifikasi dan batasan masalah diatas dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana pengaruh antara motivasi kerja terhadap produktivitas  karyawan 

bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri ? 

2. Bagaimana pengaruh antara kompensasi terhadap produktivitas  karyawan bagian 

produksi di PT Surya Pamenang Kediri?  

3. Bagaimana pengaruh antara disiplin kerja terhadap produktivitas  karyawan bagian 

produksi di PT Surya Pamenang Kediri?  

4. Bagaimana pengaruh antara motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja 

terhadap produktivitas karyawan bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri ?  

E. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:  

1. Pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap produktivitas  karyawan bagian 

produksi di PT Surya Pamenang Kediri ? 

2. Pengaruh signifikan kompensasi terhadap produktivitas  karyawan bagian produksi 

di PT Surya Pamenang Kediri?  

3. Pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap produktivitas  karyawan bagian 

produksi di PT Surya Pamenang Kediri?  

4. Pengaruh signifikan motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap 

produktivitas karyawan bagian produksi di PT Surya Pamenang Kediri ?  

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Praktis 

a) Bagi Perusahaan  

Diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, menambah referensi pada masa yang akan 

datang dan juga bermanfaat sebagai bahan perbandingan. Serta dengan adanya 

penelitian ini dapat memberi masukan guna meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan pada periode yang akan datang.  
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b) Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih 

lanjut, serta refrensi terhadap penelitian yang sejenis. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan ilmu tentang SDM 

khususnya tentang motivasi, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

karyawan 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Produktivitas Kerja 

1. Pengertian Produktivitas 

Secara umum yang dimaksud dengan produktivitas kerja adalah 

perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan (input). Menurut Cahyono (1996:281), konsep produktivitas 

dikembangkan untuk mengukur besarnya kemampuan menghasilkan nilai tambah 

atas komponen masukan yang digunakan.  

B. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti dorongan 

atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya 

dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan (Hasibuan, 2006: 141). 

Pada dasarnya seorang bekerja karena keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dorongan keinginan pada diri seseorang dengan orang yang lain berbeda sehingga 

perilaku manusia cenderung beragam di dalam bekerja. 

C. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh 

organisasi/perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non 

finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu 
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memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan 

memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan.  

D. Disiplin Kerja 

1. Pengertian Disiplin Kerja 

Menurut Moekijat (1989 : 139), disiplin merupakan suatu kekuatan yang 

berkembang di dalam tubuh pekerja sendiri yang menyebabkan dia dapat 

menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-

peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku  

E. Peneliti Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Variabel Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Sumarno 

(2010) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Motivasi terhadap 

Produktivitas Kerja 

Melalui Kepuasan 

Kerja Sebagai 

Variabel Interving  

pada Karyawan 

Karyawan Bagian 

Produksi PT Estika 

Pulau Mas Tegal 

- Kompensasi 

- Motivasi 

- Kepuasan 

kerja 

- Produktivitas 

kerja 

Adanya 

pengaruh positif 

antara 

kompensasi, 

motivasi, 

kepuasan kerja 

terhadap 

produktivitas 

kerja 

2 Mulyadi 

(2010) 

 

 

Pengaruh Motivasi 

dan Kompetensi 

Kerja terhadap 

Produktivitas Kerja 

Karyawan PT 

Galamedia Bandung 

Perkasa 

- Motivasi 

kerja 

- Kompetensi 

kerja 

- Produktivitas 

kerja 

Motivasi kerja 

dan kompetensi 

berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat 

produktifitas 

kerja 
 

3 Sari  

(2008)  

Hubungan Motivasi 

Kerja dan Disiplin 

Kerja dengan 

Produktivitas Kerja 

Pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum 

Kabupaten 

Grobogan  

 

- Motivasi 

- Disiplin  

- Produktivitas  

 

adanya 

Hubungan yang 

signifikan 

Motivasi dan 

disiplin terhadap 

produktivitas  
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F. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

 

Keterangan   : 

 : Simultan 

     : Parsial 

Peranan motivasi, kompensasi, dan disipin kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan terlihat dari karyawan yang produktif dan memiliki sikap positif seperti 

loyalitas, kesetiaan, tanggungjawab dan disiplin dalam melaksankan tugas yang 

diberikan. 

 

G. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian yaitu :   

 

 

 

 

 Motivasi : 

- Kebutuhan Faali 

(Fisiologis) 

- Kebutuhan keamanan 

- Kebutuhan sosial 

- Penghargaan 

- Aktualisasi diri 

Maslow (2006:167) 

 Kompensasi : 

- Kompensasi Langsung 

 Gaji 

 Bonus 

 Tunjangan jabatan 

- Kompensasi Tidak 

Langsung 

 Tunjangan 

 Fasilitas 

 Pelayanan yang 

diberikan 

- Insentif 

Nawawi (2008:318) 

 Disiplin kerja : 

- Tujuan dan kemampuan 

- Teladan pimpinan 

- Balas jasa 

- Waskat 

- Sanksi hukuman 

- Ketegasan, dan 

- Hubungan kemanusiaan 

Hasibuan (20013:194) 

Produktivitas : 

 

- Sikap kerja 

- Tingkat ketrampilan 

- Hubungan antara tenaga 

kerja dan pimpinan 

- Manajemen 

produktivitas 

- Efisiensi tenaga kerja 

- Kewiraswastaan 

Sedarmayati (2005:51) 
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1. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan bagian 

produksi  di PT Surya Pamenang Kediri  

2. Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas  karyawan bagian 

produksi di PT Surya Pamenang Kediri 

3. Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas karyawan bagian 

produksi PT Surya Pamenang Kediri 

4. Motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas karyawan bagian produksi di PT Surya 

Pamenang Kediri.  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Menurut Sugiono (2004 : 33), variabel bebas adalah variabel yang 

menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel bebas.  

Dalam Penelitian ini menggunakan variabel bebas : motivasi (X1), kompensasi 

(X2), dan disiplin kerja (X3) sedangkan variabel terikat: produktivitas kerja karyawan 

(Y). 

B. Definisi Konsep dan Devinisi Operasional Variabel 

1. Devinisi Konsep 

Berikut ii akan dijelaskam definisi konseptual dari variabel yang diteliti yaitu: 

a. Motivasi (X1) 

Menurut Maslow (2007:100), motivasi merupakan kekuatan energi 

internal yang mengarahkan kegiatan seseorang kearah pemenuhan kebutuhan 

atau pencapaian sasara. 

b. Kompensasi (X2) 

Menurut Husnan (2004:15), kompensasi adalah imbalan jasa/balas jasa 

yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja, karena tenaga kerja 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 
 

EKKY APRILIANA SOLHIQ | 11.1.02.02.0029 
EKONOMI - MANAJEMEN 

simki.unpkediri.ac.id    
 | HALAMAN  

 
 

tersebut telah memberikan sumbangan danpikiran demi kemajuan dan 

kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.  

c. Disiplin Kerja (X3) 

Menurut Terry (2002:87), disiplin merupakan alat penggerak 

karyawan. Agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus 

diusahakan agar ada disiplin yang baik. Terry kurang setuju jika disiplin hanya 

dihubungkan dengan hal-hal yang kurang menyenagkan (hukuman), karena 

sebenarnya hukuman merupakan alat paling akhir untuk menegakkan disiplin 

d. Produktivitas (Y) 

Menurut Tohardi (2002:100) produktivitas kerja merupakan sikap 

mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah 

ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik 

dari hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Motivasi (X1) 

Motivasi adalah suatu dorongan yang muncul karena diberikan oleh 

seseorang kepada orang lain atau diri sendiri, dorongan tersebut bermaksud 

agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. 

b. Kompensasi  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa atas kerja yang diberikannya kepada perusahaan dapat 

berupa uang maupun fasilitas yang didapatkan. 

c. Disiplin kerja  

Disiplin merupakan suatu kekuatan yang berkembang di tubuh para 

pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan. 

d. Produktivitas (Y) 

Produktivitas merupakan pencapaian atau berapa hasil akhir yang 

diperoleh dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai. 
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C. Tehnik dan Pendekatan Penelitian 

Tehnik penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk 

melakukan penelitian, sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Menurut Sugiyono (2004:1), metode penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Surya Pamenang Kediri yang 

beralamatkan di Jalan Kediri Kertosono KM 7 Kabupaten Kediri. 

2. Waktu Penelitian 

Keseluruhan pelaksanaan penilitian hingga penyelesaian karya ilmiah 

ini direncanakan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan Maret sampai dengan 

Agustus 2015. 

E. Subjek Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan 

dapat mewakili seluruh populasi. Peneliti mengunakan populasi dalam penelitian ini 

karena mengambil subjek semua karyawan bagian produksi (stock prep) PT Surya 

Pamenang Kediri tahun 2015 sejumlah 58 orang.   

F. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuisioner tertutup atau sering 

disebut angket tertutup. Sedangkan angket tertutup adalah angket yang disajikan 

dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu 

jawaban yang ssuai karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (X) 

atau tanda checklist (√). 

G. Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif 

yang diubah menjadi kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Adapun teknik 

analisis data yaitu 

1. Uji Asumsi Klasik  

Sebelum menganalisis data untuk membuktikan hipotesis, terlebih 

dahulu peneliti melakukan uji asumsi klasik yaitu :  
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a) Uji normalitas. 

b) Uji Multikolinear.  

c) Uji Autokorelasi 

d) Uji Heteroskedastisitas 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linear berganda adalah regresi dimana variabel terikatnya (Y) 

dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga dan 

seterusnya variabel bebas (x, x1, x2……..xn) namun masih menunjukkan 

diagram hubungan yang linear. Rumus yang digunakan :  

Y= a + β1x1 + β2x2 +β3x3 + e  

Dimana simbol  : 

Y = Produktivitas kerja  

a = Konstanta  

x1 = Motivasi  

x2 = Kompensasi  

x3 = Disiplin kerja 

β1β2β3 = Koefisien regresi  

e = Variabel tidak terkontrol 

3. Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan Adjusted R2 dapat dilihat pada output Model 

Summary. Pada kolom Adjusted R2 dapat diketahui berapa prosentase yang 

dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan 

sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hepotesis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

a) Uji F  

b) Uji t  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Perusahaan 

1. Sejarah PT Surya Pamenang 

 Peningkatan pertumbuhan di bidang industri yang memperlancar pelaksanaan 

Pembangunan Nasional menciptakan struktur ekonomi yang lebih mantap dan dapat 

memperluas kesempatan kerja yang khususnya bagi tenaga kerja Dalam Negeri, juga 

dapat mengurangi ketergantungan pada hasil produksi import sehingga akan semakin 

memacu peningkatan hasil produksi dalam negeri. 

PT Surya Pamenang merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi dalam 

mensukseskan Pembangunan Nasional. PT Surya Pamenang didirikan pada tahun 

1991 berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Berita Negara Nomor 42, 

tanggal 24 Mei 1991, tambahan nomor 1420 yang kemudian diubah beberapa kali 

B. Deskripsi Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan mengambil responden sebanyak 58 

responden pegawai 

C. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Pengujian validitas instrumen sebagaimana pada tabel di atas, dengan r tabel 

pada tingkat signifikan 5% dan N = 58 maka didapatkan r tabel sebesar 0,259, 

menunjukkan bahwa keseluruhan item adalah valid, dimana terbukti r hitung lebih 

besar dari pada r tabel. 

2. Uji Reliabiitas 

Berdasarkan perhitungan diperoleh keseluruhan data item untuk variabel 

motivasi (x1) = 0,749, variabel kompensasi (x2) = 0,770, variabel disiplin kerja 

(x3) = 0,835 dan produktivitas (y) = 0,791 terbukti lebih besar dari pada r tabel 

yaitu 0,259. Secara garis besar diberikan ketentuan bahwa reabilitas konsistensi 

internal dapat diterima atau reliabel. 
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D. Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik  

a) Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, maka 

dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka produk regresi memenuhi asumsi normalitas, karena 

data dari hasil jawaban responden tentang motivasi kerja, kompensasi, disiplin 

kerja dan produktivitas kerja adalah menyebar diantara garis diagonal.  

b) Uji Multikolinieritas  

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam produk 

regresi tidak terjadi multikolinearitas atau korelasi yang sempurna antara 

variabel-variabel bebas, yaitu motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja 

karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,1.  

c) Uji Autokorelasi  

Nilai durbin watson (dw) yang dihasilkan adalah 2,005. Hasil 

perhitungan F tabel 2,776, karena nilai durbin watson lebih kecil dari F tabel 

maka tidak terdapat autokorelasi 

d) Uji Heteroskedastisitas  

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, maka 

dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 dan di atas angka 0, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Hal ini dapat diartikan bahwa data dari hasil jawaban 

responden tentang motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja tidak 

mempunyai standar deviasi atau penyimpangan data yang sama terhadap 

produktivitas kerja. 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Persamaan regresi linier : Y = 19,700+ 0,632 x1 + - ,242 x2  +  0,149 x3 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Konstanta (a),  bernilai 19,700 Merupakan konstanta (nilai tetap) yaitu perkiraan 

dari produktivitas jika variabel motivasi (X1), kompensasi (X2) dan disiplin kerja 
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(X3) mempunyai nilai sama dengan nol, maka produktivitas nilainya adalah 

19,700 

Koefisien regresi Motivasi  ( β1 ),  bernilai 0,632 artinya jika faktor motivasi 

meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 

0,632 satuan dengan asumsi faktor lain konstan.  

Koefisien regresi Kompensasi ( β2 ), bernilai -,242 artinya jika faktor kompensasi 

meningkat satu satuan, maka akan menurunkan produktivitas karyawan sebesar -

,242 satuan dengan asumsi faktor lain konstan. 

Koefisien regresi  Disiplin Kerja ( β3 ), bernilai 0,149 artinya jika faktor disiplin 

kerja meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan produktivitas karyawan 

sebesar 0,149 satuan dengan asumsi faktor lain konstan 

E. Koefisien Determinasi 

Pada persamaan regresi diperoleh keofisien determinasi sebesar 0,322 atau 

32,20 % berarti motivasi kerja,  kompensasi, dan disiplin kerja mempunyai pengaruh 

terhadap produktivitas kerja sebesar  32,20 %  sedangkan sisanya 67,80% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan 

F. Pengujian Hipotesis 

a. Uji t 

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1.  Pengaruh faktor motivasi terhadap produktivitas.  

Oleh karena nilai sig. = 0,000 < 0,10 berarti faktor motivasi secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas.  

2. Pengaruh faktor kompensasi terhadap produktivitas.  

Oleh karena nilai sig. = 0,05 < 0,10 berarti faktor kompensasi secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prouktivitas. 

3. Pengaruh faktor disipin kerja terhadap produktivitas.  

Oleh karena nilai sig. = 0,107 > 0,10 berarti faktor disiplin kerja secara 

parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas. 

b. Uji F 

Dari perhitungan diperoleh Fhitung sebesar 10,027 > F tabel (3,54) sebesar 

2,776  atau nilai sig=0,000 < dari 0,005 berarti secara bersama-sama motivasi (x1) 
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kompensasi (x2) dan disiplin kerja (x3) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas (y). 

G. Pembahasan  

Berdasarkan hasil di atas dinyatakan semua variabel memenuhi asumsi klasik. 

Berdasarkan rentang skala dan analisis regresi berganda diketahui bahwa variabel 

motivasi (x1) kompensasi (x2) dan disiplin kerja (x3) secara simultan berpengaruh 

sinifikan terhadap produktivitas (y).  

Artinya variabel motivasi, kompensasi, dan disiplin kerja mempu menjelaskan 

pengaruh produktivitas kerja karyawan, dengan tingkat keakuratan sebesar 32,20%. 

Uji secara parsial juga membuktikan bahwa variabel motivasi, kompensasi dan 

disiplin kerja secara individu berpengaruh nyata terhadap kinerja karyawan. Secara 

rinci penjelasan masing-masing varibel sebagai berikut : 

1. Pengaruh motivasi kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Motivasi merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

aktivitas tertentu. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 4.20 

membuktikan bahwa  variabel motivasi signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Sifat pengaruh yang bertanda positif menunjukan bahwa, apabila motivasi 

mengalami kenaikan maka produktivitas karyawan juga semakin naik. Penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2010) , bahwa motivasi 

mempengaruhi produktivitas. 

2. Pengaruh Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja  

Kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam 

hubungan kerja.  Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pada tabel 4.20 

membuktikan bahwa  variabel kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 

produktivitas kerja. 

Sedangkan sifat pengaruh yang bertanda negatif menunjukan bahwa, 

apabila kompensasi mengalami kenaikan maka kinerja karyawan mengalami 

penurunan. Sifat pengaruh yang negatif menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi yang lebih dalam hal ini uang lembur tanpa didasari kemauan 

karyawan untuk lembur  maka produktivitas juga tidak akan meningkat. Penelitian 
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ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sumarno (2010), bahwa 

kompensasi mempengaruhi produktivitas karyawan. 

3. Pengaruh disiplin kerja terhadap Produktivitas Kerja 

Disiplin kerja menunjukan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada pada 

diri karyawan terhadap perturan dan ketetapan perusahaan. Berdasarkan hasil 

pengujian secara parsial pada tabel 4.20 membuktikan bahwa variabel disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. 

Sifat pengaruh yang bertanda positif menunjukkan bahwa, apabila disiplin 

kerja mengalami kenaikan maka kinerja karyawan juga semakin naik. Penelitian 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari (2008), bahwa disiplin 

mempengaruhi produktivitas karyawan. 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dalam pembahasan analisis regresi linier beranda dan pembuktian hipotesis, 

dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Motivasi kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja 

pada PT Surya Pamenang Kediri.Hal ini berarti bahwa apabila motivasi kerja 

mengalami peningkatan maka akan terjadi peningkatan produktivitas kerja 

karyawan. 

2. Kompensasi  secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif (-) terhadap 

Produktivitas kerja pada PT Surya pamenang Kediri.Hal ini berarti bahwa apabila 

kompensasi meningkat akan terjadi penurunan produktivitas kerja karyawan. Hal 

ini dikarenakan kompensasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

produktivtas kerja ada faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja. 

3. Disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja 

pada PT Surya pamenang Kediri.Hal ini berarti bahwa apabila disiplin kerja 

meningkat akan terjadi peningkatan produktivitas kerja karyawan.  
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4. Motivasi kerja, kompensasi, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja pada PT Surya Pamenang Kediri. Hal ini 

berarti bahwa jika pemberian motivasi kerja, kompensasi dan disiplin kerja 

meningkat ataupun menurun secara bersama-sama, maka dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan.  

 

B. Implikasi 

1. Teoritis 

Dari hasil analisis regresi linier berganda di dapatkan implikasi teoritis 

bahwa pada saat perusahaan ingin meningkatkan produktivitas maka perlu 

mempertimbangkan motivasi, kompensasi, dan disiplin kerja. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sumarno (2010), Mulyadi (2010), 

dan Sari (2008) yang masing-masing menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan variabel motivasi, kompensasi, dan disiplin kerja baik secara individual 

maupun bersama-sama  dengan produktivitas karyawan. 

2. Praktis 

Dari hasil analisis motivasi, kompensasi, dan disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan PT Surya Pamenang, adanya  

produktivitas ini tak lepas dengan adanya motivasi dan kompensasi yang terus 

mendorong semangat kerja, selain itu dengan disiplin kerja dan tanggung jawab 

dari para pekerja juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. 

C. Saran 

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, dapat disarankan 

sebagai berikut : 

1. Saran Bagi Perusahaan 

Diharapkan PT Surya Pamenang dapat mempertahankan kompensasi yang 

yang tinggi kepada karyawan dan meningkatkan motivasi karyawan, sehingga 

produktivitas karyawan akan meningkat sesuai yang diharapkan. 

2. Saran peneliti selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang 

serupa lebih mengembangkan hasil yang telah dicapai peneliti saat ini, bahkan 
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lebih baik menambah indikator-indikator baru yang kiranya mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. 
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