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ABSTRAK 

 

Maria Claret Septriani, Hubungan antara Reward (Penghargaan) dengan 
Kinerja Karyawan Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara, 
Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juli 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara Reward 
dengan Kinerja Karyawan Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, terhitung mulai dari bulan April 
sampai dengan Juni 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi dari penelitian adalah karyawan 
Wisma Gading Permai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
teknik acak sederhana (Sample Random Sampling) dengan sampel sebanyak 40 
responden. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh daata variabel X 
(Reward) menggunakan skala likert. Untuk variabel Y (Kinerja Karyawan) 
diperoleh dari Wisma Gading Permai. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan diperoleh persamaan 
regresi Ŷ = 512,03+0,385X, sedangkan uji persyaratan analisis yaitu uji 
normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors diperoleh Lhitung 
(0,1073) < Ltabel (0,140), hal ini berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi 
normal. Uji linieritas regresi menghasilkan Fhitung (0,38) < Ftabel (2,23) yang 
menunjukan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. Uji keberartian 
Fhitung (12,68) > Ftabel (4,08) yang menyatakan regresi berarti. Uji hipotesis 
koefisien korelasi hubungan antara variabel X dan variabel Y dilakukan dengan 
rumus Product Moment dari Pearson yang menghasilkan rxy sebesar (0,500) ; ini 
berarti hubungan antara kedua variabel tersebut kuat. Uji signifikan dengan thitung 
sebesar (3,36) dan ttabel sebesar (1,68). Karena thitung > ttabel, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Pemberian Reward 
dengan Kinerja Karyawan Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta Utara. 
Uji koefisien determinasi menghasilkan KD sebesar 25%. Maka dapat diambil 
kesimpulan terdapat hubungan yang positif dan signifikan atara Reward Dengan 
Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

Maria Claret Septriani, Correlation between Reward with Performance on 
employee Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta North , Thesis. 
Jakarta: Commerce Education Study Program, Economic and Administration 
Department, Economic Faculty, State University of Jakarta, July 2012. 

This study aims to determine the corelation between reward with Performance on 
employee of Wisma Gading Permai Kelapa Gading Jakarta North. This research 
was conducted for there months starting from April until June 2012. The method 
used is survey method with correlational approach. The population is employee of 
Wisma Gading Permai. The sampling technique is Sampel Random Sampling with 
40 respondents. The instruments used to obtain data on variable X (Reward) was 
meansured using a Likert Scale. For variable Y (Performance) use sekunder data 
from Wisma Gaading Permai Jakarta North. The data analysis technique starts by 
looking for a simple regression equation and the regression equation Ŷ = 
512,03+0,385X, while the test requirements of the analysis are the estimated 
regression error normality test Y on X with Lobtained Liliefors testcount (0,1073) < 
Ltable (0,140), this means that samples come from normally distributed population. 
Regressions that produce linierity test Fcount (0,38) < Ftable (2,23) which indicates 
that the model uses linier regression. Test of significance Fcount (12,68) >Ftabel 
(4,08) which states that the regression is very significant. Correlation coefficent 
hypothesis tests conducted using the formula rxy Product Moment by Pearson 
yeild of (0,500); this means the relationship between two variables is strong. Tests 
of signifficance with tcount (3,36) < ttable  (1,68) from  the above study, the reseacher 
can conclude that there is a signifficant relationship between the reward (award) 
with Performance on employee of Wisma Gading Permai Jakarta North. Test 
determination coefficient KD of 25% vield. So it is concluded that there are 
positive and signifficant relationship between the Reward with Performance. 
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LEMBAR MOTTO PERSEMBAHAN 

 

 

Nothing is so hard that you can’t handle it, if you keep a 
positive attitude and do it God’s way  

 
 

Sekalipun situasi dan kondisi tidak baik, bahkan semakin 
memburuk, namun selama kita masih berpegang pada Tuhan, 

walaupun kita tidak mengrutu apa yang sedang terjadi, percaya 
saja maka Ia akan membuat semuanya indah pada waktunya. 

Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan 
Tuhan dan yang berharap akan kasih setiaNya. Dan satu hal 

yang pasti adalah rendahnya diri di hadapan Tuhan, karena Ia 
berdaulat atas hidup anda. Jangan marah, karena selalu ada 

berkat dalam semua ketidakadilan yang anda hadapi. Ganjaran 
kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, 

kehormatan dan kehidupan 
 

Ku persembahkan karya ini kepada kedua orang tua yang sangat 
ku sayangi:   
Amer Sagala dan Posma Simarmata yang telah memberikan 
dukungan, doa dan perhatian yang besar selama ini dalam 
penulisan skripsi yang besar. Serta pada kakak dan adik ku yang 
selalu mendukung dan memberikan semangat kepada aku setiap 
perjalanan menulis skripsi ini. 

Terima Kasih kepada teman – teman Pend. Tata Niaga 2008 yang 
telah membatu dalam penulisan karya ini serta kerja samanya. 

Serta aku berterima kasih kepada sahabat ku BATMAN yaitu 
Balqissya, Titi Rahmani, Hanna yang selalu mendukung dan 
memberikan semangat serta menjadi sahabat yang baik. 

 

Thanks for all 
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