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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai, pengaruh 

kompensasi nonfinansial terhadap kinerja pegawai, dan mengetahui dan menganalisis pengaruh secara 

simultan dari variabel kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini 

merupakan penelitian survey, dengan metode penelitian descriptive dan verificative. Dengan objek 

penelitian pegawai di lingkungan Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen, 

berjumlah 40 orang. Hasil penelitian menujukkan tingkat pencapaian pelaksanaan pemberian kompensasi 

jenis finansial terhadap pegawai mencapai 73%. Sedangkan pemberian kompensasi non-finansial 

mencapai 75%. Dari hasil ini  menunjukkan bahwa pemberian kedua kompensasi tersebut relatif belum 
dapat dikatakan optimal, di dalam memacu dan mengarapkan kinerja yang maksimal dari pegawai kantor 

dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen. Hasil analisis regresi, menghasilkan tesis 

bahwa variabel kompensasi finansial berpengaruh positif dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai 

sebesar  30,6 persen. Dan variabel kompensasi nonfinansial berpengaruh dalam mendukung peningkatan 

kinerja pegawai sebesar  46,2 persen. 

 

Kata Kunci: kompensasi finansial, kompensasi non-finansial, Kinerja pegawai 
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1. Pendahuluan 

 

Dalam era persaingan global, keberadaan sumber 

daya manusia yang handal memiliki peran yang 

lebih strategis dibandingkan sumber daya yang 

lain. Sumber daya manusia adalah harta penting 

yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan 

manajemen yang efektif adalah kunci bagi keber-

hasilan suatu organisasi tersebut. 

Sadar akan pentingnya sumber daya manusia bagi 

kelangsungan hidup dan kemajuan suatu perusa-

haan atau instansi, maka suatu perusahaan/instansi/ 

organisasi harus memberikan perhatian khusus 
pada faktor ini dan sudah sewajarnya owner atau 

pimpinan memandang sumber daya manusia lebih 

dari sekedar aset perusahaan dan menjadikan mitra 

dalam berusaha. Hubungan kerja yang saling 

menguntungkan antara perusahaan/kantor/instansi 
dan karyawan/pegawai sangat diperlukan dalam 

rangka mendorong semangat kerja karyawan. 

Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik 

untuk kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan 

memberikan  kompensasi yang  sesuai  atas prestasi   

kerja yang  telah  diberikan karyawan terhadap 

perusahaan atau organisasi. 

Salah satu tujuan manajemen sumber daya manu-

sia, yaitu memastikan organisasi memiliki tenaga 

kerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, serta 

dilengkapi dengan sarana untuk menghadapi per-

ubahan yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja-
nya. Dalam usaha mendukung pencapaian tenaga 

kerja yang memiliki motivasi dan berkinerja tinggi, 

maka perlu cara untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya.  Sistem kompensasi juga berpotensi 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
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sebagai salah satu sarana terpenting dalam 

membentuk perilaku dan mempengaruhi kinerja. 

Namun demikian banyak organisasi mengabaikan 

potensi tersebut dengan suatu persepsi bahwa 

“kompensasi tidak lebih sekadar a cost yang harus 
diminimisasi”. Tanpa disadari beberapa organisasi 

yang mengabaikan potensi penting dan berpersepsi 

keliru telah menempatkan sistem tersebut justru 

sebagai sarana meningkatkan perilaku yang tidak 

produktif (counter productive). Akibatnya muncul 

sejumlah persoalan personal, seperti low employee 

motivation, poor job performance, high turn over, 

irresponsible behaviour dan bahkan employee dis-

honestry yang diyakini berakar dari sistem kom-

pensasi yang tidak proporsional. 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan 
manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam 

diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 2003: 

30). Dengan kata lain, berangkat dari keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja 

dengan menjual tenaga, pikiran dan juga waktu 

yang dimilikinya kepada perusahaan dengan 

harapan mendapatkan kompensasi (imbalan). 

Secara umum kompensasi merupakan sebagian 

kunci pemecahan bagaimana membuat anggota 

berbuat sesuai dengan keinginan organisasi. Sistem 

kompensasi ini akan membantu menciptakan 

kemauan diantara orang-orang yang berkualitas 
untuk bergabung dengan organisasi dan melakukan 

tindakan yang diperlukan organisasi. Secara umum 

berarti bahwa karyawan harus merasa bahwa 

dengan melakukannya, mereka akan mendapatkan 

kebutuhan penting yang mereka perlukan. Dimana 

didalamnya termasuk interaksi sosial, status, 

penghargaan, pertumbuhan dan perkembangan. 

Sandra Mei Mustika (2014) dalam penelitiannya 

pada Karyawan PT. PLN (Persero) Area Kudus 

menyatakan, insentif finansial dan nonfinansial 

berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi 
kerja. Dan hubungan insentif finansial, insentif non 

finansial dan motivasi kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap prestasi kerja. Penelitian dari 

Dhendhi Bagus Prasojo  (2012) terhadap Kinerja 

Guru SMP Negeri Se-Kecamatan Bantul, menun-

jukkan bahwa: (1) pemberian kompensasi non- 

finansial di SMP Negeri se Kecamatan Bantul yang 

meliputi aspek promosi, pengembangan diri, serta 

aspek lingkungan kerja, berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kinerja guru, meliputi aspek 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembela-

jaran dan aspek penilaian serta tindak lanjut.  
Sedangkan Titis Riyan Dani (2014) meneliti 

pengaruh pemberian insentif finansial dan non-

finansial terhadap semangat kerja Karyawan Pabrik 

Gula Pesantren Baru Kediri.  Hasil penelitian ini 

adalah: (1) Terdapat pengaruh positif secara parsial 

yang signifikan dari pemberian finansial insentif 

terhadap semangat kerja, (2) Terdapat pengaruh 

positif secara parsial yang signifikan pemberian 

non finansial insentif terhadap semangat kerja, 
serta (3) Terdapat pengaruh positif secara simultan 

yang signifikan pemberian finansial insentif dan 

non finansial insentif terhadap semangat kerja. 

Sehingga pakar manajemen menyatakan sistem 

kompensasi adalah bagian (parsial) dari system 

reward yang hanya berkaitan dengan bagian eko-

nomi.  Namun demikian sejak adanya keyakinan 

bahwa perilaku individual dipengaruhi oleh sistem 

dalam spektrum yang lebih luas maka sistem 

kompensasi tidak dapat terpisah dari keseluruhan 

sistem reward yang disediakan oleh organisasi. 
Sedangkan reward sendiri adalah semua hal yang 

disediakan organisasi untuk memenuhi satu atau 

lebih kebutuhan individual. Adapun dua jenis 

reward tersebut adalah a) Ekstrinsik kompensasi, 

yang memuaskan kebutuhan dasar untuk survival 

dan security dan juga kebutuhan sosial dan penga-

kuan. Pemuasan ini diperoleh dari faktor yang ada 

di sekitar pekerjaannya, misalnya upah, peng-

awasan, co-worker dan keadaan kerja. b). Intrinsik 

kompensasi, yang memenuhi kebutuhan yang lebih 

tinggi tingkatannya, misalnya untuk kebanggaan, 

penghargaan, serta pertumbuhan dan perkemba-
ngan yang dapat diperoleh dari faktor-faktor yang 

melekat dalam pekerjaan karyawan itu, seperti 

tantangan karyawan atau interest suatu pekerjaan 

yang diberikan, tingkatan keragaman/variasi dalam 

pekerjaan, adanya umpan balik, dan otoritas peng-

ambilan keputusan dalam pekerjaan serta signifi-

kansi pekerjaan bagi nilai-nilai organisasional. 

Panggabean (2004:76) menggolongkan kompensasi 

ke dalam dua kelompok, yaitu :Pemberian kompen-

sasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik 

itu finansial maupun nonfinansial. Kompensasi 
finansial ada yang langsung dan ada yang tidak 

langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri 

atas gaji/upah dan insentif (komisi dan bonus). 

Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung 

dapat berupa berbagai macam fasilitas dan tunja-

ngan. Kompensasi nonfinansial terdiri atas peker-

jaan dan lingkungan kerja, seperti tugas-tugas yang 

menarik, tantangan baru yang menarik, pengakuan, 

rasa pencapaian, kerabat kerja yang menyenang-

kan, lingkungan kerja yang nyaman dan lainnya. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karya-

wan, karena besar kecilnya kompensasi merupakan 
ukuran terhadap prestasi kerja karyawan.  Bukti di-

lapangan mensepakati bahwa pemberian kompen-

sasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan moti-

vasi pegawai. Oleh karena itu, perhatian organisasi 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/05/interaksi-sosial-definisi-bentuk-ciri.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/03/reward-motivation-and-pay.html
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atau perusahaan terhadap pengaturan secara rasio-

nal   dan   adil   sangat   diperlukan.   Bila   pegawai   

memandang pemberian kompensasi tidak memadai, 

prestasi kerja/kinerja, motivasi maupun kepuasan 

kerja mereka cenderung akan menurun. 

Menurut Allo (2002), Rahayu (2007) dan Polnaya 

(2007) pemberian kompensasi yang tepat merupa-

kan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan motivasi bagi pegawai sehingga 

mencapai kinerja yang diinginkan perusahaan. 

Di dalam instansi pemerintah, seperti pada Dinas 

pengairan, pegawai senantiasa mengharapkan 

penghasilan yang lebih memadai.  Sedangkan 

sistem penggajian pegawai negeri sipil saat ini 

masih dibawah gaji swasta, sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja dan produktivitas pegawai.  
Dengan situasi yang demikian menyebabkan 

timbulnya keinginan untuk mencari kompensasi 

lain di luar gaji.  Dalam peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 telah 

diatur masalah penggajian berdasarkan pangkat dan 

golongan. Sedangkan untuk penghasilan (kompen-

sasi) yang lain, seperti pemberian insentif diatur 

oleh masing-masing instansi, tergantung dari 

manajemen keuangan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengamatan penulis pada Dinas 

Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bireuen, bahwa kinerja pegawai yang diukur 
melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), masih 

belum optimal.  Hal ini dapat ditinjau dari nilai 

atau skor SKP yang dinilai pada pimpinan dan 

pegawai. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 

pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja 

pegawai, 2) pengaruh kompensasi nonfinansial 

terhadap kinerja pegawai, dan 3) Untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh secara simultan dari 

variabel kompensasi finansial dan nonfinansial 

terhadap kinerja pegawai. 

2.  Landasan Teoritis 

Kompensasi 

Anthony dan Govindarajan (2005:249) mengemu-

kakan bahwa “Setiap organisasi memiliki tujuan.   

Suatu peranan penting dari sistem pengendalian 

manajemen adalah untuk memotivasi para anggota 

organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah 

satu cara yang paling efektif untuk memotivasi para 

anggota organisasi adalah dengan memberikan 
kompensasi atau insentif kepada   mereka.  Manajer  

biasanya melakukan usaha yang lebih besar   untuk 

aktivitas-aktivitas yang dihargai dan lebih sedikit 

untuk aktivitas-aktivitas yang tidak dihargai. Ada   

beberapa definisi kompensasi yang dikemukakan   

oleh para ahli, diantaranya Sastrohadiwiryo 

(2005:181) mengemukakan bahwa “Kompensasi 

adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan 

oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena   
tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan 

tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Menurut Martoyo (2007:116) “kompensasi adalah 

pengaturan keseluruhan pemberian balasjasa bagi 

employers maupun employees baik yang langsung 

berupa uang (finansial) maupun yang tidak lang-

sung berupa uang (nonfinansial)”. Menurut 

Hasibuan (2008:118) “kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung 

atau tidak langsung yangditerima karyawan sebagai 
imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan”. 

Seberapa besar kompensasi diberikan harussedemi-

kian rupa sehingga mampu mengikat para karya-

wan. Hal ini adalah sangat penting sebab bila 

kompensasi yang diberikan kepada para  karyawan  

terlalu kecil  dibandingkan badan usaha lain, maka 

hal ini dapat menyebabkan karyawan pindah ke   

badan usaha yang lain.“Oleh karena  itu,  perhatian 

organisasi terhadap pengaturan kompensasi secara 

benar dan adil merupakan hal yang sangat penting” 

(Martoyo, 2007:86) 

Jenis-Jenis Kompensasi 

Mulyadi (2001:419-420) menggolongkan penghar-

gaan ke dalam dua kelompok, yaitu :Penghargaan 

intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh 

seseorang yang telah berhasil menyelesikan  peker-

jaannya dengan  baik dan  telah mencapai sasaran 

tertentu, misalnya dengan penambahan tanggung 

jawab, pengayaan pekerjaan (job enrichment) dan 

usaha lain yang meningkatkan harga diri sesorang 

dan yang mendorong orang untuk menjadi yang 

terbaik. Penghargaan ekstrinsik terdiri dari kom-
pensasi yang diberikan kepada karyawan baik 

berupa kompensasi finansial seperti gaji, honora-

rium dan bonus, penghargaan tidak langsung seper-

ti asuransi kecelakaan, honorarium liburan  dan   

tunjangan   masa   sakit   serta   penghargaan non-

keuangan berupa ruang kerja yang memiliki lokasi 

istimewa, peralatan kantoryang istimewa, tempat 

parkir khusus, gelar istimewa dan sekretaris 

pribadi. 

Mondy et al., (1993:442-443) mengemukakan bah-

wa bentuk dari kompensasi yang diberikan perusa-

haan kepada karyawan dikelompokkan menjadi:  

1. Financial Compensation 
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a. Direct Financial Compensation; Direct financial 

compensation consists of the pay that a person 

receives in the form ofwages, salaries, bonuses, 

and commissions. 

b. Indirect Financial Compensation; Indirect 
financial compensation (benefits) includes all 

financial rewards that are notincluded in direct 

compensation. This form of compensation 

includes a wide varietyof rewards  that are nor-

mally received indirectly by the employee. This 

form of compensation includes: 1) Insurance 

plans: life, health, surgical, dental, casualty, 

etc. 2). Social assistance benefits: retirement   

plans,  social security, workers’ compensateon, 

educational assistance, employee services. 3). 

Paid absences: vacations, holidays, sick leave. 
2.  Nonfinancial Compensation 

Nonfinancial compensation consists of the 

satisfaction that a person receives from thejob 

itself or from the psychological and/or physical 

environment in which the personworks. This 

type of nonfinancial compensation consists of 

the satisfaction received from performing   

meaningful   job-related   tasks.   This   form   of   

nonfinancial compensationinvolves the psycho-

logical and/or physical environment in which 

the person works. This form of compensation 

includes:  
a. The Job : interesting duties, challenge, respon-

sibility, opportunity forrecognition, feeling of 

achievement, advancement opportunities.  

b.  Job environment  : sound policies, competent   

supervision, congenial coworkers, appropriate 

status symbols, comfortable working   condi-

tions,   flextime,   compressed   workweek,   job-

sharing, cafeteria compensation, telecommuting. 

Nawawi (2005:316-317) secara garis besar mem-

bagi kompensasi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) Kom-

pensasi Langsung, seperti Penghargaan/ganjaran 
yang disebut gaji atau upah, yang dibayar secara 

tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. 2) 

Kompensasi Tidak Langsung, sepert pemberian 

bagian keuntungan/manfaat bagi para pekerja di 

luar gaji atau upah tetap,dapat berupa uang atau 

barang. 3) Insentif, seperti penghargaan atau  gan-

jaran yang diberikan untuk memotivasi para   

pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya 

tidak tetap atau sewaktu-waktu. 

Hasibuan (2008:120) mengemukakan program   

kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan   

untuk kepentingan perusahaan, karyawan dan   
pemerintah/masyarakat. Supaya tercapai dan mem-

berikan kepuasan bagi semua pihak hendaknya   

program kompensasi berdasarkan prinsip adil dan   

wajar, undang-undang perburuhan serta memperha-

tikan konsistensi internal dan eksternal. 

Fungsi kompensasi menurut Samsuddin   (2006: 

188) adalah: 1) Pengalokasian sumber daya manu-

sia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pembe-
rian kompensasi pada karyawan yang berprestasi 

akan mendorong mereka untuk bekerjadengan lebih 

baik. 2) Penggunaan sumber daya manusia secara 

lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kom-

pensasi kepada karyawan mengandung implikasi   

bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karya-

wan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Dan 

3). Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekono-

mi. Sistem pemberian kompensasi dapatmembantu 

stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan 

ekonomi negara secarakeseluruhan. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian 

Kompensasi 

Sistem pemberian kompensasi oleh perusahaan 

kepada karyawannya dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Faktor-faktor ini merupakan tantangan 

setiap organisasi untuk menentukan kebijaksanaan 

kompensasi untuk karyawannya. Faktor-faktor 

tersebut menurut Hasibuan (2008:128-129) adalah 

sebagai berikut : 

1.  Penawaran dan Permintaan. Jika pencari kerja   

(penawaran) lebih banyak dari pada lowongan   

perkerjaan (permintaan) maka kompensasi   
relatif   kecil.   Sebaliknya,  kompensasi   relatif 

semakin besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan. Apabila 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk 

membayar semakin baik, maka tingkat kom-

pensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya,  

maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

3.  Serikat Buruh/Organisasi Karyawan. Apabila 

serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka 

tingkat kompensasi semakin besar.  

4.  Produktivitas Kerja Karyawan. Jika produk-
tivitas kerja karyawan baik dan banyak maka 

kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya 

kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit 

maka kompensasinya kecil. 

5.  Pemerintah dengan Undang-undang dan 

Keppres, menetapkan besarnya batas upah/balas 

jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat 

penting supaya pengusaha tidak sewenang-

wenang menetapkan besarnya balas jasa  bagi  

karyawan.    

6.  Biaya Hidup (Living Cost). Jika biaya hidup di   

daerah   itu   tinggi   maka   tingkat kompensasi/ 
upah semakin  besar.  Sebaliknya, jika tingkat   

biaya hidup  di  daerah itu rendah maka tingkat 

kompensasi/upah relatif kecil. 
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7.  Posisi   Jabatan   Karyawan.   Karyawan   yang   

menduduki jabatan  lebih tinggi akan mene-

rima gaji/kompensasi lebih besar. Hal ini wajar 

karena seseorang yang mendapat kewenangan   

dan tanggung jawab yang besar harus mendapat 
kan gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 

8.  Pendidikan dan Pengalaman Kerja. Jika 

pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja 

lebih lama maka gaji/balas jasanya akan   sema-

kin besar, karena kecakapan serta keteram-

pilannya  lebih baik.    

9.  Kondisi Perekonomian Nasional. 

10. Jenis dan Sifat Pekerjaan. Kalau jenis dan sifat 

pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko 

(finansial, keselamatan) yang besar maka 

tingkat upah/balas jasanya semakin besar 
karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian 

untuk mengerjakannya.  

 

Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2004:67) “kinerja karya-

wan adalah hasil kerja secarakualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melak-

sanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. 

 “Penilaian kinerja karyawan adalah suatu proses 

penilaian yang dilakukan pemimpin perusahaan 

secara sistematik berdasarkan pekerjaan yang di-
tugaskan kepadanya” (Mangkunegara, 2004:69).   

Menurut Hasibuan (2008:87) “penilaian prestasi 

kerja/kinerja karyawan adalah menilai rasio hasil 

kerja nyata dengan standar kualitas maupun 

kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan”. 

Tujuan penilaian kinerja yang dikemukakan oleh 

Sunyoto (1991:1), diantaranya 1)`Meningkatkan 

saling pengertian antara karyawan tentang persya-

ratan kinerja. 2).`Mencatat dan mengakui hasil ker-

ja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi 

untuk berbuat lebih baik, atau sekurang-kurangnya 
berprestasi sama dengan terdahulu. 3.)Memberikan 

peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan 

keinginan dan aspirasinya serta meningkatkan 

kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan 

yang diembannya sekarang. 4). Mendefinisikan 

atau  merumuskan   kembali  sasaran  masa  depan,  

sehingga   karyawan termotivasi untuk berprestasi 

sesuai dengan potensinya. 

Manfaat penilaian kinerja karyawan itu sendiri 

menurut Mulyadi (2004:416) diantaranya adalah : 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan 

efisien melalui motivasi karyawan secara maksi-
mum, 2. Membantu pengambilan keputusan   yang   

bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, 

transfer dan pemberhentian, 3. Mengidentifikasi   

kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan   

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan eva-

luasi program pelatihan karyawan. 4. Menyediakan 

umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana 

atasan menilai kinerja mereka. 5.Menyediakan 
suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

Unsur-Unsur Penilaian Kinerja 

Sastrohadiwiryo (2005:235) menjelaskan bahwa   

pada   umumnya   unsur-unsur yang perlu diadakan 

dalam proses penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut: 1. Kesetiaan. yaitu tekad dan kesanggupan 

menaati, melaksanakan dan mengamalkan  sesuatu   

yang ditaati dengan penuh kesadaran  dan tanggung 

jawab. 2. Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai 

oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan   

tugas dan pekerjaannya. 3.Tanggung jawab yakni 
kesanggupan seorang tenaga kerja dalam menyele-

saikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu 

serta berani memikul risiko atau keputusan yang 

telah diambilnya. 4. Ketaatan yaitu kesanggupan 

seorang tenaga kerja untuk mentaati segala 

ketetapan, peraturan perundang-undangan dan 

peraturan perdinasan yang berlaku, 5.Kejujuran. 6. 

Kerja sama.  7. Prakarsa yakni kemampuan seorang 

tenaga kerja untuk mengambil keputusan, langkah-

langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan   yang   

diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok  dan. 
8.Kepemimpinan.   . 

Ada tiga jenis kriteria-kriteria dalam penilaian 

prestasi kerja, menurut Syamsuddin danYunus 

(2003:16) dalam Rahayu (2007) yaitu :  

1. Kriteria berdasarkan sifat 

a.  Kemampuan (ability). Yaitu kapasitas seorang 

individu untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan. 

b. Loyalitas (loyality). Suatu bentuk sikap yang 

senantiasa melihat segala sesuatunya sebagai 

proses perbaikan demi perbaikan. 
c. Kejujuran   (honesty)   atau   transparansi.   Suatu   

bentuk keterusterangan atau bentuk keterbukaan 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 

d. Kreativitas (creativity). Adalah kemampuan 

memproduksi cerita atau ide-ide baru yang 

dapat digunakan untuk membantu proses 

penyelesaian pekerjaan. 

e. Kemampuan memimpin (leadership). Adalah 

kemampuan mempengaruhi, memotivasi dan 

mengarahkan  orang  lain  untuk mencapai 

tujuan-tujuan yang diinginkan. 

2. Kriteria berdasarkan perilaku: 
a. Melaksanakan tugas (perform task). Hal ini 

berkaitan dengan tingkat pelaksanaantugas. 
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b. Mengikuti instruksi (obey instruction). Hal ini 

berkaitan dengan bagaimana seseorang meng-

ikuti instruksi dalam melaksanakan tugasnya. 

c. Melaporkan permasalahan (report problem). Hal 

ini meyangkut apakah seseorang melaporkan 
permasalahan yang dihadapinya dalam melak-

sanakan tugas. 

d. Memelihara peralatan (maintain equipment). 

Dimaksudkan pada tingkat pemeliharaan per-

alatan dalam melaksanakan proses penyelesaian 

pekerjaan. 

e. Memelihara adminstrasi (maintain records). 

Dimaksudkan pada tingkat pemeliharaan admi-

nistrasi dalam melaksanakan proses penyele-

saian pekerjaan. 

F Mengikuti aturan-aturan (follow rules). Di-
maksudkan pada sejauh mana aturan-aturan 

yang telah ditetapkan dapat diikuti dalamproses 

penyelesaian pekerjaan. 

g. Mengajukan   usul   (submit   suggestions).   Di-

maksudkan   pada   tingkat pemberian usul dan 

saran pada saat melaksanakan pekerjaan. 

3.   Kriteria berdasarkan hasil : 

a.  Hasil yang dicapai sesuai dengan perencanaan. 

Dimaksudkan pada tingkat hasil yang dicapai 

pada karyawan (production level). 

b. Kualitas pekerjaan. Dimaksudkan pada tingkat 

kualitas dari hasil pekerjaan yang telah 
dilaksanakan (quality production). 

c.  Pekerjaan   yang   tersisa.   Dimaksudkan   pada   

tingkat   penyelesaian   pekerjaan   yang tersisa 

(scrap). 

d. Memperbaiki peralatan (equipment repairs). 

Dimaksudkan bagaimana peralatan yangtelah 

digunakan dapat diperbaiki. 

 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 

Sehubungan penelitian dengan objek pegawai 

negeri sipil (PNS), maka ukuran kinerja yang 
digunakan adalah berdasarkan nilai Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP).  Hal ini sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2012. 

Hubungan   antara   Kompensasi   Finansial   dan   

Nonfinansial   terhadap   Kinerja Karyawan. 

Hasibuan (2008:117) mengemukakan“Besarnya 

balas jasa ditentukan dan diketahui sebelumnya, 

sehingga karyawan secara pasti mengetahui besar-

nya balas jasa/kompensasi yang akan diterimanya. 

Kompensasi inilah yang akan dipergunakan karya-

wan itu beserta keluarganya untuk memenuhi kebu-

tuhannya. Besarnya kompensasi yang diterima 
karyawan mencerminkan status, pengakuan dan 

tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh   

karyawan   bersama   keluarganya.   Jika balas jasa 

yang diterima karyawan semakin  besar, berarti 

jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, 

dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya 

semakin banyak pula. Dengan demikian kepuasan 

kerjanya juga semakin baik. Disinilah letak 

pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai 

seorang penjual tenaga (fisik dan pikiran). Apabila 
kompensasi yang diterima  karyawan semakin 

besar maka kinerja karyawan semakin tinggi, 

demikian sebaliknya. 

3.  Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survey, yaitu 

mengambil sampel dari suatu populasi dan 

menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul 

data, dan menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

yaitu melukiskan keadaan yang sebenarnya guna 
memperoleh fakta yang akan diolah menjadi data, 

kemudian diolah lebih lanjut untuk mendapatkan 

kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian descriptive dan verificative. 

Penelitian descriptive merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang 

pemberian konpensasi finansial dan non finansial 

terhadap kinerja pegawai di lingkungan Dinas 

Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bireuen. Sedangkan penelitian verifikatif pada 

dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu 
hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan 

data di lapangan (Arikunto, 2006 : 11).  

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pengairan, 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen, 

dengan objek penelitian adalah PNS.  Dengan masa 

waktu penelitian antara bulan Januari 2017.  

Variabel penelitian dapat dijelaskan berikut ini: 

Variabel Indikator 

Konpensasi 
Finansial  
(X1) 

a. Gaji. 
b. Bonus. 
c. Program-program   proteksi  

dengan  indikator  yaitu   asuransi  
tenaga kerja,   asuransikesehatan, 
tunjangan pensiun (pesangon). 

 

Konpensasi 
Non Finansial 
(X2) 

a. Pekerjaan, dengan indikator yaitu 
tugas-tugas  yang menarik, tanta-
ngan-tantangan,tanggung jawab, 
pengakuan dan rasa pencapaian. 

b. Lingkungan pekerjaan dengan in-
dikator kebijakan-kebijakan yang 
sehat, supervisi yang   kompeten,   
kerabat kerja dan lingkungan   
kerja yg menyenangkan 

Kinerja 
Pegawai (Y) 

Berdasarkan Sasaran Kinerja 
Pegawai (SKP), yakni 

1. Kriteria berdasarkan sifat, dengan 
indikator yaitu kemampuan, 
loyalitas, transparansi,kreatifitas 
dan kemampuan memimpin. 

2. Kriteria berdasarkan perilaku, 
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dengan indikator yaitu melaksa-
nakan tugas, mengikutiinstruksi, 
melaporkan permasalahan,meme-
lihara peralatan, mengikuti aturan 
-aturan danmengajukan usul. 

3. Kriteria berdasarkan hasil,  de-
ngan indikator  yaitu  hasil yang 
dicapai sesuai dengan perenca-
naan, kualitas pekerjaan, peker-
jaan yang tersisa dan kemampuan 
memperbaikiperalatan. 

 

Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 

pegawai PNS di Kantor Dinas Pengairan, 

Prtambangan dan Energi Kabupaten Bireuen yang 

berjumlah 40 orang, yang dinilai kinerjanya 

melalui SKP pada bulan Desember 2016. 

Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, 

maka hipotesis penelitian ini adalah : 
Ho:  Tidak terdapat pengaruh secara parsial mau-

pun simultan pemberian konpensasi finansial 

dan non finansial terhadap Kinerja Pegawai 

H1:  Terdapat pengaruh positif pemberian konpen-

sasi finansial terhadap Kinerja Pegawai 

H2: Terdapat pengaruh positif dari konpensasi non 

finansial terhadap Kinerja Pegawai. 

H3: Terdapat pengaruh simultan pemberian kon-

pensasi finansial dan non finansial terhadap 

Kinerja Pegawai. 

Pengujian Instrumen Penelitian 

Oleh karena pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan instrumen angket (kuesioner), maka 

untuk isi angket dilakukan pengujian, yakni: 

Uji Validitas (Uji kesahihan) 

Priyatno (2010:90) mengemukakan bahwa: Vali-

ditas adalah ketepatan atau kecermatan suatu 

instrumen dalam mengukur apayang ingin diukur. 

Menggunakan metode korelasi Bivariate Pearson 

(Korelasi Pearson Product Moment).  

Uji Realibilitas (Uji Kehandalan) 

Menurut Priyatno (2010:97) “uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui konsistensialat   ukur,   
apakah   pengukur   yang   digunakan   dapat  

diandalkan   dan   tetap  konsisten   jikapengukuran 

tersebut diulang”. Uji reliabilitas digunakan untuk 

menilai apakah data hasilangket/kuesioner dapat 

dipercaya/reliabel atau tidak. Dalam penelitian ini 

uji reliabilitasdilakukan dengan metode Cronbach’s 

Alpha. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

variabel pengganggu atau residual memilik 

distribusi normal.  Jika asumsi ini dilanggar maka 

model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah 

sampel yang ada. Cara yang digunakan untuk 
menguji normalitas model regresi tersebut yaitu 

dengan analisis grafik (normal P-P plot). 

Rancangan Analisis 

Analisis data sesuai dengan tujuan penelitian dan 

kerangka pemikiran yang di dituangkan dalam 

desain penelitian adalah dilakukan dengan (1) 

analisis deskriptif dan (2) analisis Regresi. 

Analisis deskriptif akan memberikan gambaran 

tentang : a). Profil pegawai, b) Sejauhmana tingkat 

kinerja pegawai. Analisis regresi dilakukan untuk 

menguji hipotesis penelitian berkaitan dengan 
variabel yang dihubungan, yakni a). Hubungan 

antara konpensasi finasial dengan kinerja pegawai, 

b) hubungan konpensasi non finansial terhadap 

kinerja pegawai.. Untuk analisis data dilakukan 

dengan menggunakan alat statistik berupa analisis 

Regresi adalah suatu instrumen berupa model 

matematis yang dapat menggambarkan hubungan 

antar variabel bebas (independent variable) terha-

dap variabel terikat (dependent variable).  Karena 

variabel bebasnya dua buah, maka diguna-kan 

regresi linier berganda. Regresi ini peneliti gunakan 

karena ingin memprediksi hasil atas variabel-
variabel tertentu dengan menggunakan variabel 

lain. Analisis regresi mengindikasikan kepentingan 

relatif satu atau lebih variabel dalam memprediksi 

variabel lainnya (James dan Anthony, 2001).   

Secara model regresi, untuk penelitian ini dinyata-

kan dalam persamaan : Y1 = a + b1 X1+ b2 X2 +  

Dengan :  Y  = Kinerja Pegawai 
 X1= Konpensasi Finasial  

 X2= Konpensasi Non Finasial 

   =  Error estimated  
Sejauh mana model hubungan (Regresi) ini dapat 

dipertanggungjawabkan secara keilmuan (substan-

sial) dan terapannya (fenomena), maka ada bebe-

rapa persyaratan atau asumsi yang harus dipenuhi, 

yakni Asumsi Klasik.  Terdiri atas; 

a. Multikolinearitas 

Priyatno (2010:81) mengemukakan bahwa multi-

kolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubu-

ngan linier yang sempurna atau mendekati sempur-

na antar variabel independen dalam modelregresi. 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya hubungan linear antar variabel 

independen dalam model regresi. Prasyarat yang   

harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak 

adanya multikolinearitas. Uji multikolinearitas 

dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai 
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Inflation Factor (VIF) pada model regresi. Menurut 

Santoso (1992) dalam Priyatno (2010:81) “pada 

umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multiko-

linearitas dengan variabel bebas lainnya”. 

b. Heteroskedastisitas 

Priyatno (2010:83) mengemukakan bahwa: 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dariresidual untuk semua 

pengamatan pada model regresi. Uji heteros-

kedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya ketidaksamaan varian dariresidual pada 

model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam 

modelregresi adalah tidak adanya gejala heteros-

kedastisitas.Untuk mendeteksi adanya heteroskeda-

stisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 
tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu X 

adalah Y yang telah diprediksidan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah   

di-studentized). 

4.  Hasil dan Pembahasan 

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabu-

paten Bireuen, memiliki 85 orang pegawai, dari 

Kepala Dinas sampai Penjaga Pintu Air. Terdiri atas 

4 Bidang, yakni Bidang Sungai Danau dan Waduk, 
Bidang Pertambangan Umum dan Energi, Bidang 

Operasi Pemeliharaan Pengairan, Bidang Irigasi, 

Rawa dan Pantai. Latar belakang pendidikan 

beragam, mulai Magiater Teknik, Sarjana Teknik, 

Sarjana Ekonomi, Sarjana Sosial, Sarjana Sains, 

Sarjana Pertanian, Ahli Madya dan lulusan SLTA. 

Tabel 1.  Hasil Analisis Deskriptif Responden  
 

No. Kategori Jumlah Persentase 

1.Jenis Kelamin 

 Laki-laki 16 40,0 

 Perempuan 24 60,0 

2.Status Perkawinan 

 Belum Menikah 4 10,0 

Menikah 34 85,0 

Janda atau Duda 2 5,0 

3.Usia 

 < 30 Tahun 2 5,0 

31-40 Tahun 10 25,0 

41-50 Tahun 19 47,5 

> 50 Tahun 9 22,5 

4.Pendidikan Terakhir 

 SMA 11 27,5 

Diploma 10 25,0 

S-1 17 42,5 

S-2 2 5,0 

No.      Kategori                               Jumlah      Persentase 

5.Masa Kerja 

 < 5 Tahun 2 5,0 

5-9 Tahun 10 25,0 

10-14 Tahun 18 45,0 

≥  15 Tahun 10 25,0 

6.Nilai Kinerja (SKP) 

 < 75 2 05,0 

 75 – 79 18 45,0 

 80 - 84 16 40,0 

 ≥ 85 4 10,0 

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah). 

Profil Responden 
Jumlah responden penelitian sebanyak 40 orang 

responden yang berstatus sebagai PNS pada kantor 

Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabu-
paten Bireuen. Kategori responden yang diteliti 

meliputi jenis kelamin, status perkawinan, usia, 

pendidikan, dan masa kerja. Hasil analisis deskrip-
tif responden, ditampilkan pada table 1. 

Gambaran Pelaksanaan Konpensasi Finansial 

dan Konpensasi Nonfinansial 

Dari hasil data yang diperoleh melalui persepsi dan 

jawaban 40 pegawai Dinas Pengairan, Pertamba-

ngan dan Energi Kabupaten Bireuen, diperoleh 

jumlah skor penelitian untuk variabel pemberian 

insnetif finansial dan nonfinansial adalah sebagai 

berikut; 

Dengan memberikan skor jawaban responden,  

untuk: skor-5 = Sangat setuju,  skor-4 = Setuju, 

skor-3 = kurang setuju, skor-2 = tidak setuju, dan 
skor-1 = sangat tidak setuju, maka Skor Penelitian 

dari 12 item untuk 3 indikator variabel insentif 

finansial (Gaji, Bonus dan Program-program proteksi) 

dalam kuesioner, diperoleh skor: 1752.  Dan dari 

10 item untuk 2 indikator variabel insentif non-

finansial (pekerjaan dan lingkungan kerja) dalam 

kuesioner, diperoleh skor 1495. Sedang skor ideal 

(skor maksimum), ditentukan dari : 5 x Jumah item 

x banyak responden. 

Berdasarkan data diatas, maka tingkat pelaksanaan 

pemberian konpensasi pada pegawai dinyatakan 
sebagai berikut:  

Tabel 2. Deskripsi Pencapaian pemberian Insentif  

Variabel Pengukuran Total 

Skor 

Skor 

Ideal 

Persen 

Konpensasi finansial  1752 2400 73 % 
Konpensasi nonfinansial 1495 2000 75 % 

Sumber : Data olahan, 2017 

Tabel 2 tersebut di atas menerangkan secara seder-

hana bahwa tingkat pencapaian pelaksanaan pem-

berian konpensasi jenis finansial terhadap pega-

wai, mencapai 73%. Sedangkan pemberian kon-

pensasi non-finansial mencapai 75%. Dari hasil ini  

menunjukkan bahwa pemberian kedua konpensasi 

tersebut relatif belum dapat dikatakan optimal, di 
dalam memacu dan mengarapkan kinerja yang 

maksimal dari pegawai kantor dinas Pengairan, 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen. 

Gambaran Tentang Kinerja Pegawai  
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Dari hasil data sekunder pada bulan Desember 

2016, yang diperoleh tentang kinerja pegawai, yang 

mana ditentukan melalui nilai atau skor Sasaran 

Kinerja Pegawai (SKP) PNS. Maka diketahui 

bahwa rata-rata sebesar 79,35, dengan keraga-
mannya 7,52.  Nilai tertinggi dicapai 88, sedangkan 

terendah 72. 

Tabel 3. Tingkat Kinerja Pegawai 

Rata-
rata 

Skor 
Maksimum 

Skor 
Minimum 

Keragaman
nya 

79,35 88 72 7,52 
Sumber : Kantor Pengairan, Pertambangan dan Energi  

                 Kabupaten Bireuen Tahun 2016 

Jadi secara rata-rata kinerja pegawai (PNS) di 

Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bireuen belum sudah masuk kategori sangat baik.  

Maka perlu dukungan pempinan dalam meningkat-

kan kinerja pegawai, dimasa depan. 

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r) 

Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk 

melihat seberapa besar derajat korelasi antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan 

pengolahan data, nilai koefisien korelasi (r) dalam 

penelitian ini sebesar 0,725. Hal ini menunjukkan 
tingkat keeratan yang cukup tinggi antara variabel 

pemberian konpensasi finansial (X1), dan kompen-

sasi nonfinansial (X2) terhadap Kinerja pegawai 

(Y). Alhusin (2008:157) menjelaskan bahwa 

apabila nilai koefisien korelasi (r) berada pada 

interval antara 0,6 hingga 0,79 maka diinterpreta-

sikan memiliki tingkat korelasi yang cukup tinggi. 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (r
2
)  

Berdasarkan olahan data, diperoleh nilai koefisien 

determinasi atau r square (r2) sebesar 0,5256. Hal 

ini menunjukkan variabel konpensasi finansial 

(X1), dan konpensasi nonfinansial (X2), keduanya 
mampu memberikan kontribusi peningkatan kinerja 

pegawai hingga sebesar 52,56%, sedangkan sisanya 

47,44% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diikutsertakan dalam penelitian ini. 

Sedangkan secara parsial, besarnya kontribusi pem-

berian konpensasi finansial (X1) terhadap Kinerja 

pegawai (Y) dalam penelitian ini adalah sebesar 

36,25%,  sedangkan besarnya kontribusi pemberian 

konpensasi nonfinansial (X2) terhadap Kinerja 

pegawai (Y) lebih tinggi yakni sebesar 42,52%.  

Hasil Analisis Regresi 

Tabel 3. Taksiran Model Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

(Constant) 52.284 5.243 

Insentif finansial (X1) .306 .114 

Insentif nonfinansial (X2) .462 .106 

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah). 

Hasil pengujian analisis regresi linier berganda 

sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut, dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut : 

Y  = 52,284 + 0,306 X1 + 0,462 X2  

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konstanta = 52,284 

 Kinerja PNS kantor Dinas Pengairan, Pertam-

bangan dan Energi Kabupaten Bireuen, tanpa 
adanya kompensasi finansial maupun nonfi-

nansial berada pada tingkat nilai 52,284 satuan.   

2. Kompensasi finansial  (X1) = 0,306 

 Variabel kompensasi finansial (X1) bernilai 

positif sebesar 0,306, artinya apabila pemberian 

kompensasi finansial ditingkatkan sebesar 10% 

maka akan mendukung peningkatan kinerja 

pegawai sebesar  3,06 satuan.  

3. Kompensasi nonfinansial  (X2) = 0,462 

 Variabel kompensasi nonfinansial (X2) bernilai 

positif sebesar 0,462, artinya apabila pemberian 

kompensasi nonfinansial ditingkatkan sebesar 
10% maka akan mendukung peningkatan 

kinerja pegawai sebesar  4,62 satuan.  

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji-T) 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan sebe-

rapa jauh pengaruh masing-masing variabel bebas 

(kompensasi finansial) dan (kompensasi nonfinan-

sial) secara parsial terhadap variabel terikat 

(Kinerja pegawai) pada Dinas Pengairan, 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Bireuen,. 

Nilai ttabel diperoleh pada pengujian dua pihak pada 
tingkat kepercayaan 95% (α/2 =0,05/2) dan derajat 

kebebasan (df) = n- k (df = 40-3=37; dimana nilai t 

tabel pada df (37) dan nilai signifikan 0,05 adalah 

2,042). Dasar pengujiannya adalah dengan mem-

bandingkan nilai thitung dengan ttabel. Adapun hasil 

pengujian hipotesis secara parsial (uji-t) ditun-

jukkan pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Uji Signifikansi Koefisien Regresi  

Variabel Bebas    thitung ttabel Sig Keterangan 

Finansial (X1) 4,206 
2,042 

0,00 Signifikan 

Nonfinansial (X2) 4,834 0,00 Signifikan 

Variabel terikat: Kinerja  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara 

parsial pada Tabel 4 di atas, maka dapat dijelaskan 

signifikansi pengaruh masing-masing variabel 

bebas sebagai berikut : 
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Variabel pemberian kompensasi finansial (X1) 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja pegawai (Y). Hasil uji t menunjukkan 

bahwa nilai thitung variabel kompensasi finansial 

(4,206) lebih besar bila dibandingkan dengan nilai 
ttabel (2,024), pada probabilitas t-hitung (0%) atau 

lebih kecil dibandingkan dengan probabilitas 5%, 

sehingga uji menyatakan ada pengaruh variabel 

kompensasi finansial terhadap kinerja pegawai.  

Demikian pula variabel pemberian kompensasi 

nonfinansial (X2) berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja pegawai (Y). Hasil uji t menunjukkan 

bahwa nilai thitung variabel kompensasi nonfinansial 

(4,834) lebih besar bila dibandingkan dengan nilai 

ttabel (2,024), pada probabilitas t-hitung (0%) atau 

lebih kecil dibandingkan dengan probabilitas alpha 
(5%), sehingga uji menyatakan terdapat pengaruh 

variabel pemberian kompensasi nonfinansial terha-

dap kinerja pegawai. 

Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji-F) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel bebas (pemberian kompen-

sasi finansial, dan non-finansial) secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Kinerja pegawai) 

pada Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bireuen.  

Nilai Ftabel diperoleh pada pengujian pada taraf 

signifikansi (α=0,05) dan derajat kebebasan (df1) = 
k-1 (df1 =3-1=2) serta (df2) = n- k (df2 = 40-3=37), 

sehingga diperoleh nilai Ftabel pada df (2;37) pada 

probabilitas alpha 0,05 adalah sebesar 3,32. Hasil 

pengujian hipotesis secara simultan (uji-F) 

ditampilkan pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Model Df F Sig. 

1 Regression 2 31.327 .000
a
 

Residual 40   

Total 42   

Sumber : Hasil Penelitian, 2017 (Data diolah). 
 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan pada 

Tabel 5 di atas menunjukkan pemberian kompen-

sasi finansial, dan kompensasi non-finansial secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhada 

Kinerja pegawai pada Dinas Pengairan, Pertam-

bangan dan Energi Kabupaten Bireuen.. Hasil uji F 

menunjukkan bahwa nilai Fhitung (31,327) lebih 

besar bila dibandingkan dengan nilai Ftabel (3,32), 

pada probabilitas F hitung (0,000) atau lebih kecil 
dibandingkan dengan probabilitas alpha (0,05), 

sehingga menolak H0 dan menerima Ha.  Yang ber-

arti uji signifikans menyatakan terdapat pengaruh 

variabel bebas (kompensasi finansial, dan non-

finansial) terhadap variabel terikat (kinerja). 

Pembahasan 

Peningkatan kinerja pegawai PNS pada suatu 

kantor Dinas pemerintah, merupakan faktor kunci 

bagi keberhasilan pembangunan masyarakat dan 

pemerintahan daerah. Hal ini menyangkut fungsi 
manajemen sumber daya manusia, dimana terdapat 

beberapa faktor yang dianggap dapat mempe-

ngaruhi kinerja seseorang, di antaranya kompensasi 

finansial, dan kompensasi nonfinansial selain 

faktor lain seperti karakteristik individu dan 

motivasi kerja, atau juga iklim organisasi.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis  reg-

resi linier berganda diperoleh persamaan matematis 

antara lain : Y  = 52,284 + 0,306 X1 + 0,462 X2  
yang menunjukkan bahwa kedua variabel bebas 

(baik kompensasi finansial, maupun non-finansial) 
yang diteliti sama-sama berpengaruh positif 

terhadap Kinerja pegawai (Y).  

Setiap peningkatan pemberian kompensasi finan-

sial  (gaji, bonus, dan program-program proteksi) 

ke arah yang lebih baik, maka akan meningkatkan 

kemampuan atau kinerja pegawai pada Dinas 

Pengairan, Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bireuen sebesar 0,306 satuan. Tetapi hasil ini lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan pemberian 

kompensasi nonfinansial (suasana dan sarana 

pekerjaan, tempat kerja, iklim kerja), dimana setiap 

peningkatan pemberian kompensasi nonfinansial  
mampu memberikan kontribusi peningkatan 

terhadap kinerja sebesar 0,462 satuan. 

Hasil penilaian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sandra Mei Mustika (2014) pada 

Karyawan PT. PLN (Persero) Area Kudus menya-

takan, insentif finansial dan nonfinansial berpe-

ngaruh positif signifikan terhadap motivasi kerja 

yang berimplikasi pada prestasi kerja.  Juga hasil 

penelitian dari Titis Riyan Dani (2014) pada 

Karyawan Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri.  

Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh positif 
pemberian finansial kompensasi maupun nonfinan-

sial terhadap semangat kerja karyawan.  

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik 

beberapa simpulan atas hasil analisis tersebut, anta-

ra lain: 

a. Tingkat pencapaian pelaksanaan pemberian 

kompensasi jenis finansial terhadap pegawai, 

mencapai 73%. Sedangkan pemberian kom-

pensasi nonfinansial mencapai 75%. Dari hasil 

ini menunjukkan bahwa pemberian kedua kom-

pensasi tersebut relatif belum dapat dikatakan 

optimal. 
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b. Variabel kompensasi finansial berpengaruh 

positif dalam mendukung peningkatan kinerja 

pegawai sebesar  30,6 persen. 

c. Variabel kompensasi nonfinansial berpengaruh 

dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai 
sebesar  46,2 persen. 
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