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ABSTRAK 

 

PUTRI INTAN ASTRINI. Pengaruh Kompensasi dan Pelatihan terhadap 
Produktivitas Kerja pada Karyawan di PT Asaba Jakarta. Skripsi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi 
Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Juni 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kompensasi dan pelatihan terhadap produktivitas kerja pada karyawan di PT 
Asaba Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan 
Mei sampai dengan Juni 2014. Metode penelitian yang digunakan metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan 
PT Asaba sebanyak 200 orang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 58 orang dengan menggunakan teknik proportional random sampling. 
Data variabel Y (Produktivitas Kerja), variabel X1 (Kompensasi) dan data variabel 
X2 (Pelatihan) merupakan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan tempat 
penelitian yaitu pada PT Asaba. Teknik analisis data menggunakan SPSS 16.0, 
dari hasil uji F dalam tabel ANOVA menghasilkan Fhitung (483,263) > Ftabel 
(3,165), hal ini berarti X1 dan X2 secara serentak berpengaruh terhadap Y. Uji t 
menghasilkan thitung X1(1,715)  ttabel(1,673), karena thitung> ttabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kompensasi terhadap 
produktivitas kerja. Kemudian thitung X2 (17,653)  ttabel (-1,998), Karena thitung  
ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
pelatihan terhadap produktivitas kerja. Kemudian uji koefisien determinasi 
diperoleh hasil 0,946 atau 94,6%, variabel Y ditentukan oleh X1 dan X2. 
Berdasarkan hasil Persamaan Regresi Berganda didapat persamaan Ŷ = 0,384 + 
2,644X1 + 7,010X2 Adapun nilai R2 sebesar 0,946 yang artinya bahwa variabel 
produktivitas kerja dapat dijelaskan oleh variabel kompensasi dan pelatihan 
sebesar 94,6% dan sisanya 5,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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ABSTRACT 
 
 
PUTRI INTAN ASTRINI. The Influence Of Compensation and Training 
Towards Productivity Of Employee In PT Asaba Jakarta. Scientific Paper, 
Jakarta: Study Program of Economic Education, Concetration of Office 
Administration Education, Economics and Administration Department, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta, June 2014. 
 
This Study aims to determine whether there is the influence of compensation and 
training towards productivity of employee in PT Asaba Jakarta. The research was 
conducted over two month from Mei to June 2014. The research method used is 
survey method with the correlation approach. The research population was all 
employee of PT Asaba Jakarta as much 200. The sample used as many as 58 
employee by using proportional random sampling. Data variable Y (Productivity), 
variable X1 (Compensation) and the data variable X2 (Training) are secondary 
data obtained through the company’s data from PT Asaba. Techniques of data 
analysis using SPSS 16.0. From the result of Ftest, found that Fcount (483,263) > 
Ftable (3,165). This means that X1 and X2 simultaneously affect the Y. T test 
produce tcount of X1  is (1,715) ≥ ttable (1,673) and tcount X2 (17,653) ≥ t table (1,673). 
Because t count ≥ t table ,it can be concluded that there is a influence on the job 
insecurity and organization commitment towards turnover intention. Then a 
coefficient of determination of test results obtained 0,946 or 94,6% variable Y 
determined by X1 and X2. Based on the result of regretion model, regression 
equation obtained is Ŷ = 0,384 + 2,644X1 + 7,010X2. Beside that, the result of R2 
eqqual to 0,946 wich means that compensation and training can explained 
productivity eqqual to 94,6% and 5,4% explained with another variabel. 
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Lembar Persembahan 
 

Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mendapat 

hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang 
banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan 

orang-orang yang berakal. (Q.S. Al-Baqarah: 269) 

 

Terima kasih ya Allah atas limpahan nikmat, rahmat, dan 
karunia yang telah Engkau berikan kepadaku.  

Aku persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan Ibuku yang 
selalu memberikan dukungan dan memanjatkan doa untuk 

putri tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk 
segalanya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk 

membuat Ayah dan Ibu bahagia. 
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