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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

4.1.1. Deskripsi Tempat Penelitian 

CV Gunung Muria itu didirikan pada tahun 2008 tetapi tentunya banyak 

kendala yang terjadi yaitu mengenai modal, sehingga pendiri CV Gunung 

Muria Asri atau direkturnya meminjam modal di Bank. Tetapi sebelum itu 

Bapak Masrikan (Direktur CV GMA) hanyalah seorang karyawan biasa yang 

bekerja juga di saebuah  CV bidang kontraktor  beliau bekerja di CV tersebut 

yaitu selama 6 tahun tetapi dengan berjalannya waktu beliau memutuskun 

untuk mundur dari pekerjaan sebagai karyawan dan memutuskan untuk 

membuka sendiri sebuah CV yaitu yang di beri nama “CV GUNUNG MURIA 

ASRI” dan setelah CV GMA itu berdiri di tahun ke tiga CV GMA mulai 

dikenal dan banyak kontrak- kontrak yang di dapatkanya yaitu melalui lelang –

lelang yang di ikuti oleh CV GMA, dan sampai sekarangpun banyak proyek-

proyek besar yang di bangun oleh CV GMA di kawasan Jepara tidak hanya itu 

saja sekarangpun Bapak Masrikan mendirikan CV yang lain yaitu di bidang 

kontraktor juga,dan karyawan di CV GMA tersebut cukup banyak yaitu 50 

Orang. 

4.1.2. Visi Misi Perusahaan 

1. Visi  

a. Perusahaan Kontruksi yang bonafit, berkualitas, bertanggung jawab. 
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b. Menghasilkan karya (Bangunan Fisik ) yang berstandar nasional  

2. Misi Perusahaan  

a. Melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dan penuh tanggung jawab . 

b. Menjaga kualitas pekerjaan  

c. Membantu pemerintah mempercepat pembangunan  

d. Membuat lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 

4.1.3. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV Gunung Muria 

Sumber :CV Gunung Muria 2019 
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1. Deskripsi pekerjaan di CV Gunung Muria Asri 

1) Pemilik Proyek/Direktur 

Pemilik proyek adalah pihak yang menginginkan suatu fasilitas proyek, 

sekaligus yang menangung pembiayaan proyek yang akan didirikan. 

Pemimpin Proyek adalah orang yang diangkat untuk memimpin 

pelaksanaan kegiatan proyek, mempunyai hak, wewenang, fungsi serta 

bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang dipimpinnya dalam 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

Tugas Pimpinan Proyek (pimpro)    

a. Mengambil keputusan terakhir yang berhubungan dengan      

pembangunan proyek. 

b. Menandatangani Surat Perintah Keja (SPK) dan surat perjanjian 

(kontrak) antara    pimpro dengan kontraktor. 

c. Mengesahkan semua dokumen pembayaran kepada kontraktor. 

d. Menyetujui atau menolak pekerjaan tambah kurang. 

e. Menyetujui atau menolak penyerahan pekerjaan. 

f. Memberikan semua instruksi kepada konsultan pengawas. 

2) Site Manager 

Tugas Site  Manager yaitu : 

a. Bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada dilapangan. 

b. Memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul perubahan desain 

dari lapangan berdasarkan persetujuan pihak pemberi perintah kerja, 
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sedemikian rupa sehingga tidak menghambat kemajuan palaksanaan 

di lapangan. 

c. Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai dengan 

dokumen kontrak. 

3) Supervisor  

Supervisor adalah pekerja yang berhubungan langsung dengan manajer. 

Namun dalam konteks tanggung jawab . 

Tugas Supervisor  

a. Mengatur kerjanya para bawahannya  

b. Bertanggung jawab atas staffnya  

c. Memberi motivasi kerja  

d. Membuat jadwal kerja karyawan  

4) Kepala Administrasi  

 Tugas Kepala Adminstrasi 

a. Menginventaris semua barang-barang milik proyek. 

b. Membuat pembukuan arsip-arsip selama pelaksanaan proyek. 

c. Memelihara peralatan administrasi dan bangunan kantor. 

d. Mempersiapkan semua kebutuhan perlengkapan administrasi dan alat-

alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek tersebut. 

5) Kepala Lapangan  

Kepala Lapangan  adalah orang yang melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai dengan ketentuan yang telah 

disepakati agar dapat memberikan laporan kepada Pimpinan Proyek 
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mengenai kualitas material dan peralatan yang digunakan sesuai dengan 

rencana atau belum. 

Tugas dan tanggung jawab pengawas lapangan yaitu  

a. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan, sehingga tetap 

terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja. 

b. Menampung segala persoalan di lapangan dan menyampaikannya 

kepada pemimpin proyek. 

c. Membantu survey dan mengumpulkan data di lapangan. 

6) Logistik 

Logistik adalah suatu bagian profesi yang ada dalam struktur proyek dengan 

tugas pendatangan ,penyimpanan dan penyaluran material dan alat proyek 

ke bagian pelaksana lapangan. 

Tugas logistik : 

a. Mencari dam mensurve data jumlah material beserta harga 

b. Melakukan pembelian barang atau alat ke supplier atau toko bahan 

bangunan  

c. Menyediaakan dan mengatur tempat penyimpanan material yang 

sudah datang  

d. Mencatat keluar masuknya barang 

e. Membuat dan menyusun laporan material sesuai dengan format yang 

menjadi standar perusahaan kontraktor . 

7) Kepala Pelaksana 

Tugas kepala pelaksana: 



60 

 

 

 

a. Melaksanakan semua tugas yang telah di order oleh manager proyek  

b. Memeriksa hasil opname borongan dan harian proyek yang telah di 

buat oleh pelaksana 

c. Memberikan laporan ke manager dan Membuat schedule pelaksana  

8) Pelaksana  

Tugas pelaksana 

a. Melaksanakan pekerjaan harian sesuai dokumen kontrak. 

b. Megkoordinir pekerja agar bekerja efektif dan efisien. 

c. Melaksanakan pekerjaan harian lapangan. 

4.2. Deskripsi Responden 

Penelitian ini dilakukan pada CV Gunung Muria dengan mengambil data 

langsung dari 60 karyawan yang menjadi populasi dalam penelitian. Data 

diperoleh  dengan memberikan  kuesioner kepada karyawan CV Gunung Muria 

untuk dijawab berdasarkan pandangan masing masing karyawan. Berdasarkan 

data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian, kuesioner yang dibagikan 

kepada responden adalah sebanyak 60 eksemplar dan kembali sebanyak 60 

eksemplar. Sebanyak 60 kuesioner yang kembali kepada peneliti, semuanya diisi 

dengan baik dan dapat diolah seluruhnya. Adapun gambaran data  kuesioner 

responden sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Distribusi Kuesioner Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1. Penyebaran kuesioner 60 
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2. Pengembalian kuesioner 60 

3. Kuesioner tidak memenuhi kriteria 0 

4. Tingkat pengembalian (respon rate) 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

4.3. Demografi Responden Penelitian 

Responden yang telah mengisi kuesioner kemudian diidentifikasi berdasarkan 

jenis kelamin, usia, lama kerja, dan pendidikan terakhir. Data tersebut kemudian 

ditabulasi dan disajikan dengan statistik deskriptif sebagai berikut: 

4.3.1. Identifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan  identifikasi  menurut  pendidikan  terakhir  responden 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Keterangan Jumlah Persentase 

1. SD/MI 5 8% 

2. SMP/MTs 7 12% 

3. SMA/SMK/MA 32 53% 

4. Strata 1 (S-1) 16 27% 

5. Total 60 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa  mayortias pendidikan 

terakhir responden dalam penelitian ini adalah SMA/SMK sebanyak 32 

responden 53% dimana pendidikan tersebut memang kebuthan perusahaan dan 

syarat minimal yang memiliki kemampuan dibidang tersebut untuk operasional 
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perushaan. Kebanyakan dari responden yang memiliki pendidikan terakhir  

SMA/SMK merupakan karyawan dengan masa kerjanya 1-3 tahun atau 

lebih. Pendidikan responden SMP/MTs sebanyak 7 responden dengan 

persentase 12%, dan SD/MI karyawan untuk tenaga tambahan atau karyawan 

serabutan atau tenaga kasar dan strata 1 (S-1) sebanyak 16 responden dengan 

persentase 27% sebagai pengelola manajemen perusahaan. 

Karakteristik pendidikan responden yang heterogen disebabkan karena 

kebutuhan perusahaan yang saat itu sudah merasa cukup dengan latar 

belakang pendidikan seperti tabel 4 di atas. Perusahaan memiliki 

pertimbangan yang matang dengan merekrut orang-orang tersebut. 

4.3.2. Identifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan identifikasi menurut jenis kelamin responden dalam 

penelitian ini, distribusi karyawan pria dan wanita dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Distribusi  Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Jenis Kelamin 

No Jenis  Kelamin Jumlah Persentase 

1. Laki-laki 50 83% 

2. Perempuan 10 17% 

3. Total 60 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan data tersebut diketahui mayoritas responden merupakan 

responden pria yaitu sebanyak 50 responden 83% hal tersebut memang 

kebutuhaan perusahaan sebagai perusahaan kontraktor, yang membutuhkan 
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tenaga lebih dan kemampuan sumberdaya manusia yang sesuai, sedangkan 

responden wanita dalam penelitian ini sebanyak 10 responden 17% sebab 

perusahaan membutuhkan untuk mengelola administrasi perusahaan. Peneliti 

mencoba memberikan kuesioner kepada responden wanita, peneliti menyebar 

kuesioner kepada seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut, ternyata 

mereka dengan senang hati dan antusias untuk mengisinya, sehingga dalam 

penelitian ini, banyak responden yang berjenis kelamin laki-laki daripada 

perempuannya. 

4.3.3. Identifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan identifikasi menurut masa kerja responden dalam penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Distribusi  Karakteristik  Responden  Berdasarkan  Masa Kerja 

No Masa Kerja Jumlah Persentase 

1. <1 tahun 9 15% 

2. 1-3 tahun 36 60% 

3. >3 tahun 15 25% 

4. Total 60 100% 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas masa kerja 

responden dalam penelitian ini adalah kurang dari 3 tahun sebanyak 36 

responden 60% karena perusahaan masih tergolong cukup baru dan mencari 

para pekerja baru sedangkan < 1 tahun sebanyak 9 responden karyawan baru 

yang baru bekerja di perusahaan dan 15% responden yang sudah lama bekerja 
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di perusahaan tersebut > 3 tahun adalah 25%. Hal ini juga menunjukan bahwa 

karyawan yang terlibat dalam penelitian ini mayoritas adalah karyawan yang 

telah lama bekerja untuk perusahaan dan sangat mengerti kondisi perusahaan. 

4.4. Deskripsi Variabel 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner 

dengan skala likert, untuk mengetahui data dari masing-masing variabel dapat 

dilihat pada deskripsi variabel berikut: 

4.4.1. Deskripsi Jawaban Responden tentang Kompensasi (X1) 

Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel 

kompensasi yang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adanya (1) Gaji 

atau upah yang saya terima sesui dengan pekerjaan,(2)Perusahaan memberi 

bonus jika saya mampu mencapai kinerja yang diharapkan,(3)Saya menerima 

tunjangan yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan saya,(4) Saya merasa 

fasilitas perusahaan sangat memadai.Adapun hasil jawaban responden tersebut 

adalah: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi (X1) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 
∑ Skor 

F % F % F % F % F % 

X1.1 0 0 0 0 0 0 27 45 33 55 273 

X1.2 0 0 0 0 5 8 38 63 17 28 252 

X1.3 0 0 0 0 0 0 42 70 18 30 258 

X1.4 0 0 0 0 1 2 46 77 13 22 252 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 
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Berdasarkan disribusi frekuensi variabel stres kerja pada tabel  di atas, 

maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Gaji atau upah yang saya terima sesui dengan pekerjaan 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X1) adalah sanagat 

setuju, sebanyak 33 responden dengan persentase sebesar 55%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden sangat setuju Gaji atau upah 

yang saya terima sesui dengan pekerjaan. 

2. Perusahaan memberi bonus jika saya mampu mencapai kinerja yang 

diharapkan 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 38 responden dengan persentase sebesar 63%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Perusahaan memberi 

bonus jika saya mampu mencapai kinerja yang diharapkan. 

3. Saya merasa fasilitas perusahaan sangat memadai 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 42 responden dengan persentase sebesar 70%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Saya merasa fasilitas 

perusahaan sangat memadai. 

4. Saya merasa fasilitas perusahaan sangat memadai 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 3 (X1) adalah setuju, 

sebanyak 46 responden dengan persentase sebesar 77%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Saya merasa fasilitas 

perusahaan sangat memadai. 
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4.4.2. Deskripsi Jawaban Responden tentang Keahlian (X2) 

Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel 

keahlian yang disebarkan melalui kuesioner dapat diketahui adanya (1) Jikadi 

perusahaan akan di adakan penambahan keahlian apakah anda setuju, (2) Jika 

di perusahan akan diadakan penambaha pelajaran apakah anda menyetujui. 

Adapun hasil jawaban responden tersebut adalah 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel Keahlian (X2) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 

∑ Skor 

F % F % F % F % F % 

X2.1 0 0 0 0 2 3 55 92 3 5 241 

X2.2 0 0 0 0 0 0 47 78 13 22 253 

Sumber: Data Primer Diolah, 2019 

1. Jikadi perusahaan akan di adakan penambahan keahlian apakah anda 

setujuJawaban responden terbanyak dari item pernyataan 1 (X2) adalah 

setuju, sebanyak 55 responden dengan persentase sebesar 92%, jawaban dari 

responden menunjukkan bahwa responden setuju Jikadi perusahaan akan di 

adakan penambahan keahlian. 

2. Jika di perusahan akan diadakan penambahan pelajaran apakah anda 

menyetujui 

Jawaban responden terbanyak dari item pernyataan 2 (X2) adalah setuju, 

sebanyak 47 responden dengan persentase sebesar 78%, jawaban dari 
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responden menunjukkan bahwa responden setuju jika perusahan akan 

diadakan penambahan pelajaran. 

4.4.3. Deskripsi Jawaban Responden tentang Motivasi Karyawan (X3) 

Jawaban responden berdasarkan indikator-indikator pada variabel 

motivasi karyawan. (1) Kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada 

saya sesui dengan kualitas kerja saya, (2) Kenaikan gaji yang diberikan oleh 

perusahaan kepada saya sesui dengan kualitas kerja saya, (3) Jaminan sosial 

tenaga kerja yang diberikan perusahaan kepada saya telah sesuai dengan 

peraturan pemerintah, (4) Hubungan antar atasan dengan saya selaku karyawan 

selalu terjalin dengan baik, dan (5) Saran dan kritik yang diberikan oleh 

pemimpin membuat saya lebih maju. 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Jawaban Motivasi Karyawan (X3) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 

∑ Skor 

F % F % F % F % F % 

X3.1 0 0 0 0 0 0 28 47 32 53 272 

X3.2 0 0 0 0 17 28 37 62 6 10 229 

X3.3 0 0 0 0 23 38 36 60 1 2 218 

X3.4 0 0 0 0 17 28 43 72 0 0 223 

X3.5 0 0 0 0 16 27 44 73 0 0 224 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

1. Kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada saya sesui dengan 

kualitas kerja saya 
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Jawaban responden berdasarkan tabel frekuensi di atas menunjukkan bahwa 

kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan padapernyataan item 1 (X3) 

diperoleh jawaban “ sangat setuju” sebanyak 32 responden dengan 

persentase sebesar 53%, dan “setuju” sebanyak 37 responden dengan 

peresntase 47%. 

2. Jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan perusahaan kepada saya telah 

sesuai dengan peraturan pemerintah  

Dari tabel distribusi frekuensi tersebutmenunjukkan bahwa jaminan sosial 

tenaga kerja yang diberikan perusahaan padapernyataan item 2 (X3) 

diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 37 responden dengan persentase 

sebesar 62%, dan “ragu-ragu” sebanyak 17 responden dengan peresntase 

28%. 

3. Hubungan antar atasan dengan saya selaku karyawan selalu terjalin dengan 

baik 

Jawaban responden berdasarkan tabel frekuensi di atas menunjukkan bahwa 

hubungan antar atasan dengan karyawan selalu terjalin dengan baik dari 

pernyataan item 3 (X3) diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 36 responden 

dengan persentase sebesar 60%, dan “ragu-ragu” sebanyak 23 responden 

dengan peresntase 38%. 

4. Anda merasa puas, dengan jabatan yang anda terima 

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa merasa puas, 

dengan jabatan yang anda terima padapernyataan item 4 (X3) diperoleh 
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jawaban “setuju” sebanyak 43 responden dengan persentase sebesar 72%, 

dan “ ragu-ragu” sebanyak 17 responden dengan peresntase 28%. 

5. Saran dan kritik yang diberikan oleh pemimpin membuat saya lebih maju. 

Dari tabel distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa Saran dan kritik 

yang diberikan oleh pimpinan membuat saya lebih majupadapernyataan 

item 5 (X3) diperoleh jawaban “setuju” sebanyak 44 responden dengan 

persentase sebesar 73%, dan “ ragu-ragu” sebanyak 16 responden dengan 

peresntase 27%. 

4.4.4. Deskripsi Jawaban Responden tentang Prestasi Kerja (Y) 

Untuk mengetahui jawaban responden tentang prestasi kerja dapat dilihat 

display distribusi frekuensi data pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Distribusi Jawaban Responden tentang Prestasi Kerja (Y) 

Item 

Pernyataan 

STS TS RR S SS 

∑ Skor 

F % F % F % F % F % 

Y1.1 0 0 0 0 0 0 44 73 16 27 256 

Y1.2 0 0 0 0 21 35 39 65 0 0 219 

Y1.3 0 0 0 0 23 38 37 62 0 0 217 

Y1.4 0 0 0 0 16 27 44 73 0 0 224 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Interpretasi dari masing-masing indikator variabel prestasi kerja (Y) 

dapat dilihat melalui penjelasan berikut: 

1. Mutu kerja di perusahaan berjalan dengan baik 
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Variabel prestasi kerja item 1  pernyataan Y1.1, menunjukkan bahwa 

banyak responden yang menjawab “setuju” dengan jumlah 44 dengan 

persentase 73% sedangkan jawaban “sangat setuju” sebanyak 16 

persentasenya adalah 27%. Data ini menunjukkan bahwa karyawan ingin 

memberikan hasil terbaiknya kepada perusahaan untuk mewujudkan prestasi 

kerja mereka. 

2. Saya melakukan pekerjaan dengan akurat dan jarang membuat kesalahan 

Indikator kedua item 2 dari variabel prestasi kerja Y1.2 menunjukkan 

sebanyak 39 responden menjawab “setuju” dengan persentasenya sebesar 

65%, dan sebanyak 21 responden menjawab “ragu-ragu” dengan 

persentasenya sebesar 35%. Berdasarkan frekuensi data ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar karyawan melakukan pekerjaan dengan akurat dan 

jarang membuat kesalahanuntuk meningkatkan prestasi kerja mereka. 

3. Jika ada masalah dengan perusahaan apakah bisa diselesaikan bersama 

Data dari distribusi frekuensi jawaban responden menunjukkan banyak 

karyawanperusahaan bisa diselesaikan bersama untuk meningkatkan prestasi 

kerja. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari banyaknya responden yang 

memilih jawaban “setuju” sejumlah 37 dengan persentase sebesar 62%, 

jawaban “ragu-ragu” sebanyak 23 responden dengan persentase sebesar 

38%. 

4. Menurut anda sikap dengan karyawan lain berhubungan baik  

Karyawan CV.Gunung Muria Asri Jeparasikap dengan karyawan lain 

berhubungan, pernyataan tersebut didukung dengan data banyaknya 
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jawaban responden yang “setuju” sejumlah 44 dengan persentase sebesar 

73%, sedangkan 16 responden menjawab “ragu-ragu” dengan peresntasenya 

27%. 

4.5. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

data sampel serta memberikan deskripsi tentang variabel penelitian ini. Analisis 

deskriptif diguakan untuk menggambarkan rata-rata, median, modus, standar 

deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data penelitian. Analisis 

statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi rerata mean (M), maksimal (Max), 

minimal (Min), standar deviasi (SD). Berikut adalah statistik deskriptif dari 

variable penelitian ini: 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Dependen Terhadap Independen 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KOMPENSASI 60 15,00 19,00 17,2667 ,91812 

KEAHLIAN 60 7,00 9,00 8,2500 ,72778 

MOTIVASI 60 16,00 21,00 19,4333 1,14042 

PRESTASI KERJA 60 14,00 17,00 15,3167 ,96536 

Valid N (listwise) 60     

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Berdasarkan statistik deskripstif dari 60 responden yang dipilih, diperoleh 

Mean kompensasi sebesar 17,2667, keahlian sebesar 8,2500, motivasi sebesar 

19,4333, dan prestasi kerja sebesar 15,3167. Std. Deviation untuk variabel 

kompensasi sebesar 0,91812, keahlian sebesar 0,72778, motivasi sebesar 1,14042, 
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dan prestasi kerja sebesar 0,96536. Nilai Minimum dari variabel kompensasi 

sebesar 15, keahlian sebesar 7, motivasi sebesar 16, dan prestasi kerja sebesar 14. 

Sedangkan nilai maximum dari variabel kompensasi sebesar 19 keahlian sebesar 

9, motivasi sebesar 21, dan prestasi kerja sebesar 17. 

Untuk mengetahui hasil dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti 

melakukan uji coba instrument yang telah disebar pada responden di CV.Gunung 

Muria Asri Jepara. Tujuan uji coba instrumen ini adalah untuk menguji apakah 

kuesioner yang digunakan lolos persyaratan validitas dan reliabilitas sehingga 

dapat digunakan sebagai alat dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk 

uji coba instrumen adalah teknik uji coba terpakai, artinya data hasil dari uji coba 

akan dipakai untuk penelitian jika kalau instrumen penelitian terbukti valid 

seluruhnya. Namun, jika terdapat satu saja instrumen penelitian tidak valid maka 

instrumen tersebut akan dihilangkan. 

4.6. Analisis Data 

4.6.1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas dengan IBM SPSS Statistics 23, untuk variabel 

kompensasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.10 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Kompensai 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 KOMPENSASI 

X1.1 

Pearson 

Correlation 
1 ,023 -,176 ,183 ,559** 

Sig. (1-tailed)  ,429 ,089 ,081 ,000 
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N 60 60 60 60 60 

X1.2 

Pearson 

Correlation 
,023 1 -,113 -,093 ,538** 

Sig. (1-tailed) ,429  ,195 ,240 ,000 

N 60 60 60 60 60 

X1.3 

Pearson 

Correlation 
-,176 -,113 1 -,147 ,273* 

Sig. (1-tailed) ,089 ,195  ,132 ,017 

N 60 60 60 60 60 

X1.4 

Pearson 

Correlation 
,183 -,093 -,147 1 ,450** 

Sig. (1-tailed) ,081 ,240 ,132  ,000 

N 60 60 60 60 60 

KOMPENSASI 

Pearson 

Correlation 
,559** ,538** ,273* ,450** 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,017 ,000  

N 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

 

Tabel 4.11 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Kompensasi 

Nomor  Pertanyaan rhitung rtabel Keterangan 

1 0,559 0,254 Valid 

2 0,538 0,254 Valid 

3 0,273 0,254 Valid 

4 0,450 0,254 Valid 
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Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel  di atas menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

kompensasi dari total 4 pertanyaan, masing-masing item dapat dinyatakan 

valid dengan nilai Product Moment (rhitung) lebih besar dari r tabel dengan  

n=60  yaitu 0,254 (taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data yang ada dalam variabel kompensasi dapat digunakan sebagai data 

penelitian. 

Untuk mengetahui viliditas instrument keahlian, maka peneliti 

melakukan uji validitas intrumen tersebut dengan menggunakan software 

SPPS 23. Hasil uji validitas dengan IBM SPSS Statistics 23, untuk variabel 

keahlian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Keahlian 

Correlations 

 X2.1 X2.2 KEAHLIAN 

X2.1 

Pearson Correlation 1 -,013 ,429** 

Sig. (1-tailed)  ,461 ,000 

N 60 60 60 

X2.2 

Pearson Correlation -,013 1 ,898** 

Sig. (1-tailed) ,461  ,000 

N 60 60 60 

KEAHLIAN 

Pearson Correlation ,429** ,898** 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000  

N 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Tabel 4.13 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Keahlian 

Nomor  Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,429 0,254 Valid 

2 0,898 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel di atas  menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

keahlian dari total 2 pertanyaan, masing-masing item dapat dinyatakan valid 

dengan nilai Product Moment (rhitung) lebih besar dari r tabel dengan n=60 

yaitu 0,254 (taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

data yang ada dalam variabel keahlian dapat digunakan sebagai data penelitian. 

Selanjutnya peneliti melakukan uji validitas pada variabel motivasi yang  

hasilnya dapat disajikan pada tabel  berikut: 

Tabel 4.14 

Ditribusi Hasil Uji Validitas  Motivasi 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 MOTIVAS

I 

X3.1 

Pearson Correlation 1 -,121 -,017 -,069 -,035 ,329** 

Sig. (1-tailed)  ,180 ,448 ,300 ,395 ,005 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.2 Pearson Correlation -,121 1 ,053 -,007 ,004 ,493** 
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Sig. (1-tailed) ,180  ,344 ,478 ,487 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.3 

Pearson Correlation -,017 ,053 1 ,055 ,010 ,501** 

Sig. (1-tailed) ,448 ,344  ,338 ,471 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.4 

Pearson Correlation -,069 -,007 ,055 1 ,206 ,470** 

Sig. (1-tailed) ,300 ,478 ,338  ,057 ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

X3.5 

Pearson Correlation -,035 ,004 ,010 ,206 1 ,464** 

Sig. (1-tailed) ,395 ,487 ,471 ,057  ,000 

N 60 60 60 60 60 60 

MOTIV

ASI 

Pearson Correlation ,329** ,493** ,501** ,470** ,464** 1 

Sig. (1-tailed) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 60 60 60 60 60 60 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Tabel 4.15 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Motivasi 

Nomor  Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,329 0,254 Valid 

2 0,493 0,254 Valid 

3 0,501 0,254 Valid 

4 0,470 0,254 Valid 

5 0,464 0,254  

Sumber: Data Primer diolah, 2019 
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Tabel  diatas menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

motivasi dari total 5 pertanyaan, masing masing item dapat dinyatakan valid 

dengan nilai Product Moment (r hitung) lebih besar dari r tabel dengan n=60 

yaitu 0,254 (taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

data yang ada dalam variabel motivasi dapat digunakan sebagai data penelitian. 

Uji validitas yang selanjutnya adalah variabel terikat yakni, prestasi kerja  

dengan hasil uji SPPS  23 yang dapat disajikan pada tabel berikut:  

Tabel 4.16 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Prestasi Kerja 

Correlations 

 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 PRESTASI 

KERJA 

Y1.1 

Pearson Correlation 1 ,047 ,243* ,023 ,605** 

Sig. (1-tailed)  ,360 ,031 ,432 ,000 

N 60 60 60 60 60 

Y1.2 

Pearson Correlation ,047 1 -,075 -,047 ,449** 

Sig. (1-tailed) ,360  ,283 ,360 ,000 

N 60 60 60 60 60 

Y1.3 

Pearson Correlation ,243* -,075 1 ,067 ,599** 

Sig. (1-tailed) ,031 ,283  ,305 ,000 

N 60 60 60 60 60 

Y1.4 

Pearson Correlation ,023 -,047 ,067 1 ,471** 

Sig. (1-tailed) ,432 ,360 ,305  ,000 

N 60 60 60 60 60 

PRESTASI 

KERJA 

Pearson Correlation ,605** ,449** ,599** ,471** 1 

Sig. (1-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  
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N 60 60 60 60 60 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

Tabel 4.17 

Ditribusi Hasil Uji Validitas Instrumen  Prestasi Kerja 

Nomor  Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

1 0,605 > 0,254 Valid 

2 0,449 > 0,254 Valid 

3 0,599 > 0,254 Valid 

4 0,471 > 0,254 Valid 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Tabel diatas  menunjukan hasil uji validitas pada instrumen variabel 

prestasi kerja dari total 4 pertanyaan, masing masing item dapat dinyatakan 

valid dengan nilai Product Moment (rhitung) lebih besar dari r tabel dengan 

n=60 yaitu 0,254 (taraf signifikansi 5%). Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa data yang ada dalam variabel prestasi kerja  dapat digunakan sebagai 

data penelitian. 

4.6.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan uji keandalan alat ukur yang akan digunakan  

dalam  penelitian.  Apabila  suatu  alat  ukur  memberi  hasil yang stabil maka 

alat ukur tersebut dapat dikatakan andal. Keandalan alat ukur merupakan hal 

yang penting karena data yang tidak andal atau bias akan menghasilkan 

kesimpulan yang bias.  
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Hasil uji realibilitas untuk masing-masing item instrument harus ≥ 60, jika 

kurang dari nilai tersebut maka instrument yang dijadikan sebagai angket 

penelitian tidak reliable. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas dari masing-

masing variabel, akan peneliti sajiakan hasilnya pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 

Ditribusi Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer diolah, 2019 

Penghitungan SPSS menunjukkan bahwa masing-masing item instrument 

Kompensasi, Keahlian, Motivasi, Prestasi Kerja menunjukkan angka > 60, hal 

ini membuktikan bahwa instrument yang disusun memiliki tingkat reliabilitas. 

4.6.3. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi berganda (multiple regression) dapat dikatakan model 

yang baik jika model regresi tersebut memenuhi kriteria BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator) (Andriyan S 2010: 1) 

4.6.3.1.  Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinieritas dari dari penghitungan SPSS 23 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Multikolinieritas 

No Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

1 Kompensasi  0,890 4 

2 Keahlian  0,646 2 

3 Motivasi  0,941 5 

4 Prestasi Kerja  0,877 4 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2,229 1,842  1,210 ,231   

KOMPENSASI ,307 ,126 ,292 2,430 ,018 ,592 1,690 

KEAHLIAN ,353 ,163 ,266 2,163 ,035 ,562 1,778 

MOTIVASI ,251 ,102 ,296 2,469 ,017 ,593 1,686 

a. Dependent Variable: PRESTASI KERJA 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Pada tabel coefficient di atas, bahwa nilai rentangnya sempit, nilai 

tolerance antara variabel bebas dengan kompensasi sebesar 0,592 dengan nilai 

VIF 1,690 dan keahlian sebesar 0,562 dengan VIF sebesar 1,778 dan motivasi 

sebesar 0,593 dengan VIF 1,686. Karena rentangnya sempit maka 

multikolinearitas tidak terdeteksi.  

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa ke tiga variabel 

independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF < 10, dan 

nilai tolerance > 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh 

antara variabel independen dari ke tiga variabel independen (kompensasi, 

keahlian dan motivasi)  sehingga dapat digunkan untuk memprediksi prestasi 

kerja. 

4.6.3.2. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.  
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Pada penelitian ini, alat pendeteksi heteroskedastisitas menggunakan 

grafik scatterplot dengan cara mengamati apakah titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 (nol) atau sumbu Y, maka tidak terdeteksi adanya 

heteroskedastisitas sedangkan  untuk Uji statistik yang digunakan adalah uji 

Glejser. Berikut adalah grafik scatterplot pada gambar. 

 

Gambar 4.2 Gambar Hasil Uji Heteroskedatisitas 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik data menyebar di atas 

dan di bawah di sekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul pada hanya di atas 

atau di bawah saja, penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang, 
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melebar kembali, serta tidak berpola, sehingga data yang digunakan adalah 

data yang terbebas dari heterokesdastisitas. 

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel 

independen dengan absolut residual > 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil rangkuman heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji glejser. 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1,041 1,017  1,023 ,311 

KOMPENSASI -,037 ,070 -,092 -,533 ,596 

KEAHLIAN -,014 ,090 -,027 -,151 ,880 

MOTIVASI ,021 ,056 ,064 ,369 ,713 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05. Nilai signifikansi variabel kompensasiadalah sebesar 0,596> 

0,05, nilai signifikansi variabel keahlian adalah sebesar 0,880> 0,05, nilai 

variabel motivasiadalah sebesar 0,713> 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.6.3.3. Uji Normalitas 
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Suatu data dikatakan terdistribusi dengan normal apabila nilai dari 

Asymp. Sig. (2-tiled) ≥ 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan 

Kolmogornov Smirnov menunjukkan hasil Asymp. Sig. (2-tiled)lebih dari 0,05, 

yaitu sebesar 0,078. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi secara normal, dengan demikian H0 diterima. 

Tabel 4.21 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 60 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,78678041 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,164 

Positive ,105 

Negative -,164 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,273 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,078 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 
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Gambar 4.3 Chart Histogram 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

4.6.4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

antara variabel bebas, yaitu kompensasi (X1), keahlian (X2), dan motivasi (X3) 

terhadap variabel terikat yaitu prestasi kerja (Y1). Persamaan regresi digunakan 

mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Dengan menggunakan bantuan SPSS for windows ver 23.00 didapat model  

regresi seperti pada Tabel berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) 2,229 1,842  1,210 ,231 

KOMPENSASI ,307 ,126 ,292 2,430 ,018 

KEAHLIAN ,353 ,163 ,266 2,163 ,035 

MOTIVASI ,251 ,102 ,296 2,469 ,017 

a. Dependent Variable: PRESTASI KERJA 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =2,229+ 0,307 (X1) + 0,354 (X2)+ 0,251 (X3) 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta (a) yang diperoleh sebesar 2,229 yang artinya (Y) prestasi 

kerja tetap mengalami kenaikan (positif) sebesar 2,229 tanpa pengaruh 

model yang di tetapkan yaitu kompensai, keahlian dan motivasi. 

2. Koefisien regresi dari kompensai (X1) menunjukan nilai positif sebesar 

0,307 yang artinya jika kompensai mengalami kenaikan 1% maka 

prestasi kerja mengalami kenaikan sebesar 0,307. Koefisien positif 

menandakan hubungan positif antara kompensasi terhadap prestasi kerja, 

semakin tinggi kompensasi semakin tinggi pula prestasi kerja dan 

sebaliknya. 

3. Koefisien regresi dari keahlian (X2) menunjukan nilai positif sebesar 

0,353 yang artinya jika keahlian mengalami kenaikan 1% maka prestasi 

kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,353, koefisien positif 

menandakan hubungan positif antara keahlian terhadap prestasi kerja, 

semakin banyak keahlian yang dimiliki maka semakin tinggi prestasi 

kerja dan sebaliknya. 
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4. Koefisien regresi dari motivasi (X3) menunjukan nilai positif sebesar 

0,251 yang artinya jika motivasi mengalami kenaikan 1% maka prestasi 

kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,251, koefisien positif 

menandakan hubungan positif antara motivasi terhadap prestasi kerja, 

semakin tinggimotivasi yang dimiliki maka semakin tinggi prestasi kerja 

dan sebaliknya. 

Berdasarkan interpretasi tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi 

variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain kompensasi sebesar 0,307, 

keahlian sebesar 0,351, dan motivasisebesar 0,251. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kompensasi,keahlian,dan motivasiberpengaruh positif 

terhadap prestasi kerja. Dengan kata lain jika ada peningkatan 

kompensasi,keahlian,dan motivasi, maka akan menaikkan prestasi kerja. 

4.6.5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi 

Linier berganda (Multiple Regression Analysis Model). teknik analisis ini 

digunakan untuk menguji hipotetesis secara parsial dan simultan yaitu hipotesis 

pertama, kedua, ketiga, keempat dan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Teknik analisis 

tersebut dilakukan dengan dengan menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) Version 23 For Windows.   
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4.6.5.1. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang 

diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan Ha 

diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut:  

Tabel 4.23 

Hasil Uji F (simultan) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 28,695 3 9,565 20,376 ,000b 

Residual 26,288 56 ,469   

Total 54,983 59    

a. Dependent Variable: PRESTASI KERJA 

b. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMPENSASI, KEAHLIAN 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Pada tabel diatas Uji-F di atas, hasil Fhitung sebesar 20,376sedangkan 

Ftabel (α=0,05; df regresi = 3 residual = 56) adalah 2,77. Perhitungan ini 

menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar daripada Ftabel, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen (kompensasi, keahlian, dan motivasi) 

secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen 

(prestasi kerja). 
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Gambar 4.4 Kurva Uji F 

4.6.5.2. Uji Parsial (Uji t) 

T test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel 

maka hasilnya signifikan dan berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Sedangkan 

jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan 

dan berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 

26 sebagai berikut. 

Tabel 4.24 

Hasil Uji t/Parsial 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,229 1,842  1,210 ,231 

KOMPENSASI ,307 ,126 ,292 2,430 ,018 

KEAHLIAN ,353 ,163 ,266 2,163 ,035 

MOTIVASI ,251 ,102 ,296 2,469 ,017 

a. Dependent Variable: PRESTASI KERJA 

Penerimaan H0 Penolakan H0 

 
2,77 20,376 
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Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

1. T test antara X1 (kompensasi) dengan Y (prestasi kerja) diperoleh  thitung 

sebesar 2,430 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 56) adalah 

1,67252, dengan angka signifikansi 0,018< 0,05. Perhitungan ini 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel, dan angka 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen (kompensasi) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel dependen (prestasi kerja). 

 

Gambar 4.5 Gambar Hipotesis Uji t 

2. T test antara X2 (keahlian) dengan Y (prestasi kerja) diperoleh  thitung 

sebesar 2,163sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 56) adalah 

1,67252, sedangkan angka signifikanisinya adalah 0,035. Perhitungan ini 

menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada ttabel, dan angka 

signifikansi  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

(keahlian) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen 

(prestasi kerja). 

1,67252 2,430 
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Gambar 4.6 Gambar Hipotesis Uji t 

3. T test antara X3 (motivasi) dengan Y (prestasi kerja) diperoleh  thitung 

sebesar 2,469 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual = 56) adalah 

1,67252. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung lebih besar daripada 

ttabel, sedangkan angka signifikansinya adalah 0.017> 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen (motivasi) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel dependen (prestasi kerja) 

 

Gambar 4.7 Gambar Hipotesis Uji t 

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerjasecara parsial. 

Dan dari sini dapat diketahui bahwa ketiga variabel bebas tersebut memiliki 

thitung  lebih besar dari ttabel. 

4.6.6. Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas (kompensasi (X1), 

keahlian (X2), dan motivasi karyawan (X3)) terhadap variabel terikat (prestasi 

1,6725 2,163 

1,672

5 
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kerja) digunakan nilai R2 dan R. koefisien determinasi untuk menghitung 

besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabelel terikat. 

Tabel 4.25 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,722a ,522 ,496 ,68515 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMPENSASI, KEAHLIAN 

Sumber: Output SPSS (Data di Olah) 

Pada tabel  diatas hasil dari analisis korelasi kompensasi, keahlian, dan 

motivasi terhadap prestasi kerja memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 

0,496 atau sebesar 49,6%. Hal ini menunjukkan variabel kompensasi, keahlian, 

dan motivasimempengaruhi prestasi kerja sebesar 49,6%, sedangkan sisanya 

50,4% dijelaskan oleh variable lainya di luar model regresi penelitian ini. 

4.7. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

kompensasi, keahlian, dan motivasiterhadap variabel terikat prestasi kerja pada 

karyawan CV. Gunung Muria Asri Jepara yang beralamat di Desa Potroyudan RT 

01/RW 03 kelurahan Potroyudan Kec. Jepara kota.Metode pengumpulan data  

dalam penelitian ini adalah metode angket/kuesioner yang didistribusikan pada 

responden untuk mendapatkan jawaban dari mereka. Hasil dari jawaban 

responden kemudian diolah dengan menggunakan software SPPS dengan model 

linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut adalah: 
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4.7.1. Pengaruh Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja CV. Gunung Muria 

Asri Jepara 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Pembenaran dari hasil uji ini 

diperoleh  thitung sebesar 2,430 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 residual 

= 56) adalah 1.67252, sedangkan nilai signifikansinya sebesar 0,018 < 0,05dan 

nilai beta sebesar 0,307. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung> ttabel, 

sehingga variabel kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel prestasi kerja. Interpretasi dari hasil penghitungan ini adalah semakin 

tinggi kompensasi yang dialami oleh karyawan maka prestasi kerja akan naik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi yang dialami oleh 

karyawan akan menurunkan prestasi kerjanya dalam CV. Gunung Muria Asri 

Jepara. Hasil penelitian ini sekaligus membenarkan penelitian yang dilakukan 

Wardani E (2009), Prasetyani R dan Hartiana I (2010), Setiawan G (2016), dan 

Krismasari D dan Frianto A (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi 

memberikan pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan.  

Jikaperusahaan memberikan kompensasi yang tinggi, maka karyawan 

akan merasa lebih semangat dalam bekerja. Dengan kondisi tersebut karyawan 

sering masuk kerja sehingga secara signifikan akan mempengaruhi prestasi 

kerja, dengan indikatornya dapat memenuhi target kerja yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 
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4.7.2. Pengaruh Keahlian Terhadap Prestasi Kerja CV. Gunung Muria 

Asri Jepara 

Hasil uji hipotesis variabel keahlian berpengaruh positif namun tidak 

signifikan. Hasil uji ini diperoleh  thitung sebesar 2,163sedangkan ttabel (α=0,05; 

df regresi = 3 residual = 56) adalah 1.67252, sedangkan nilai signifikansinya 

0,035 > 0,05 dan nilai beta sebesar 0,353. Perhitungan ini menunjukkan bahwa 

thitung> ttabel, sehingga variabel keahlian berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel prestasi kerja. Hasil ini menunjukkan keahlian yang dialami 

karyawan CV. Gunung Muria Asri Jepara akan mempengaruhi prestasi kerja 

dan signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H2 

diterima. 

Dari penghitungan ini membenarkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Wardani E (2009), Prasetyani R dan Hartiana I (2010), yang 

menyatakan bahwa keahlian kerja secara positif dan signifikan mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan. Hasil dari penghitungan ini menjelaskan bahwa 

banyaknya keahlian yang dimiliki karyawan akan menaikkan prestasi kerja 

karyawan.  

Maksud dari keahlian bepengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

kerja adalah setiap karyawan yang memiliki keahlian kerja sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing, akan mempercepat untuk menyelesaikan 

pekerjaan, sehingga dari beberapa pekerjaan akan lebih efisien, dalam artian 

para karyawan membutuhkan waktu yang lebih cepat. 
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Diantara keahlian yang menjadi penyebab adalah menumpuknya 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam waktu yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Karyawan merasa tertekan namun tidak 

mempengaruhi secara signifikan, meskipun mereka memiliki beban pekerjaan 

banyak, namun prestasi kerja menjadi prioritas utama. 

4.7.3. Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja CV. Gunung Muria 

Asri Jepara 

Hasil uji hipotesis variabel motivasi berpengaruh positif dan signifikan. 

Hasil uji ini diperoleh  thitung sebesar 2,469 sedangkan ttabel (α=0,05 ; df regresi = 3 

residual = 56) adalah 1.67252, sedangkan nilai signifikansinya 0,017 < 0,05 dan 

nilai beta sebesar 0,251. Perhitungan ini menunjukkan bahwa thitung< ttabel, 

sehingga motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel prestasi 

kerja. Hasil ini menunjukkan motivasi yang dialami karyawan CV. Gunung Muria 

Asri Jepara akan mempengaruhi prestasi kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. 

Dari penghitungan ini membenarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Wardani E (2009), Prasetyani R dan Hartiana I (2010), Setiawan G (2016), 

Salju dan Makmur (2014) dan Krismasari D dan Frianto A(2014) yang 

menyatakan bahwa motivasi secara positif dan signifikan mempengaruhi prestasi 

kerja karyawan. Pengaruh positif dan signifikan dalam penelitian ini artinya 

adalah semakin tinggi motivasi yang dialami oleh karyawan maka akan 

menambah prestasi kerja karyawan tersebut. 
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Motivasi yang terjadi dalam perusahaan yang dialami oleh karyawan 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan prestasi kerja, 

karyawan yangmemiliki motivasi akan lebih mudah berkomunikasi antar rekan 

kerjanya akan lebih mudah bekerjasama dalam penyelesaian tugas dari 

perusahaan, sehingga tugas tersebut menjadi lebih cepat dalam penyelesaiannya. 

Dalam kondisi seperti ini akan banyak menciptakan kinerja dan meghasilkan 

prestasi kerja baik individu maupun kelompok yang dilakukan oleh karyawan, 

karena kondisi mereka yang prima dari dalam dirinya.  


