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ABSTRAK 

 

IIS ISMAYA TININGSIH, Hubungan Antara Kompensasi Dengan Motivasi 

kerja Pada Karyawan PT. Sarana Karyatama Mandiri Di Jakarta. Skripsi, Jakarta. 

Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta,Januari 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat untuk 

memperoleh data empiris dan fakta-fakta yang tepat, sahih, valid, serta dapat 

dipercaya dan diandalkan mengenai hubungan antara kompensasi dengan motivasi 

kerja  

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sarana Karyatama Mandiri  yang beralamat di 

Jalan Terusan Bandengan Pluit di Jakarta selama 5 bulan terhitung sejak Agustus 

2015 sampai dengan Desember 2015. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 

korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Sarana 

Karyatama Mandiri. Populasi terjangkaunya adalah karyawan bagian produksi 

pengawas kualitas yang berjumlah 40 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling). 

Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 47,32 + 0,02 X. Uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 

menghasilkan Lhitung = 0,1191, sedangkan Ltabel untuk n = 36 pada taraf signifikan 

0,05 adalah = 0,1477. Karena Lhitung< Ltabel maka galat taksiran Y atas X 

berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel, yaitu 0,85< 

Ftabel = 2,52, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Dari 

uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel, yaitu 8,55 > 4,13, artinya 

persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 

Pearson menghasilkan rxy = 0,448, selanjutkan dilakukan uji keberartian koefisien 

korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 2,925 dan ttabel 1,67. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang posistif dan 

signifikan antara kompensasi dengan motivasi kerja. Koefisien determinasi yang 

diperoleh sebesar 20,10 % yang menunjukkan bahwa 20,10% variabel motivasi 

kerja ditentukan oleh pemberian kompensasi. 
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ABSTRACT 

 

IIS ISMAYA TININGSIH, The Correlation Between Compensation with Work 

Motivation of PT. Sarana Karyatama Mandiri’s Employee at Jakarta, January 

2015. 

This study aimed to obtain the right data (authentic, true, valid) and trust worthy 

(reliable).The research was conducted at the Terusan Bandengan in Jakarta, for 

five months from August 2015 until December 2015.The research method used is 

survey method with the correlational approach. The population in this researchis 

the all employees in PT. Sarana Karyatama Mandiri, as many as 70 people. The 

sampling technique used in this study is simple random. The resulting regression 

equation is Ŷ= 47,32 + 0,02X. Test requirements analysis of the normality test 

error of estimated regression of Y on X to produce Lcount Liliefors test= 0,1191, 

while the Ltable for n = 36at 0.05 significant level is 0.1477. Because the Lcount 

< Ltable than an error estimated of Y on X is normally distributed. Testing 

linearity of regression produces Fcount < Ftable is 8,55< 4,13, so it is concluded 

that the linearequation regression. Hypothesis testing from test significance 

regression produces Fcount > Ftable which 8,55 > 4.13, meaning that the 

regression equation is significant. Correlation coefficient of Pearson Product 

Moment generating r xy = 0.448, then performedthe testsignificance correlation 

coefficient using the t test and the resulting tcount>ttable, tcount = 2,925 and 

ttable =1,67. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.448 is 

significant. The coefficient of determination obtain for is 20,10 %, which shows 

that 20,10 % of the variation of  work motivation is compensation. 
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1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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