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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil penelitian Profil Responden 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kompensasi dan Motivasi 

terhadap Kinerja Karyawan maka data dan informasi yang diperoleh akan 

diuraikan di bawah ini. 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Astra 

Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. Hal ini sesuai 

dengan metode pengumpulan sampel pada penelitian ini yaitu metode teknik 

sampel jenuh. Menurut Sugiono (2012: 126), sampel jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Untuk mendapatakan gambaran mengenai karyawan yang menjadi objek 

penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan reponden berdasarkan jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan lama bekerja. Dari 45 Karyawan di PT. Astra 

Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing yang diketahui profil 

responden sebagai berikut: 

 

Tabel 4.1 Karakteristik berdasarkan Jenis kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase % 

Laki-Laki 30 66,67% 

Perempuan 15 33,33% 

Jumlah 45 100% 

   Sumber: hasil olah data peneliti 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dari 45 responden dengan jenis kelamin laki-

laki terdapat sebanyak 30 orang atau 66,67 % dan responden dengan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 15 orang atau 33.33 %. berdasarkan karakter jenis kelamin 

karyawan PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing 

rata-rata didominasi oleh karyawan jenis kelamin laki-laki. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan usia 

Usia Jumlah Persentase % 

< 20 tahun 3 6,67 % 

21-30 20 44,44 % 

31-40 14 31,11 % 

41-50 5 11,11 % 

>50 tahun 3 6,67 % 

Jumlah 45 100 % 

Sumber: olah data peneliti 

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dari 45 responden dengan usia <20 tahun 

sebanyak 3 orang atau 6,67 responden, dengan usia 21-30 tahun sebanyak 20 

orang atau 44,44 dengan usia 31-40 tahun sebanyak 14 orang atau 31,11% 

responden, dengan usia 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 11,11 dan usia >50 

tahun sebanyak 3 orang atau 6,67%. Berdasarkan karakter usia karyawan PT. 

Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing rata-rata di 

dominasi oleh karyawan usia 21-29 tahun. 

 

Tabel 4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan 

No Pendidikan umum terakhir Jumlah Persentase % 

1 SMA/SMK 8 17,78 

2 Diploma 12 26,67 

3 Sarjana 20 44,44 

4 Lainnya 5 11,11 

 Jumlah 45 100% 

Sumber: hasil olah data penelitian 2019 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dari 45 Responden dengan Pendidikan 

SMA/SMK terdapat sebanyak 8 orang atau 17,78%, responden dengan 

Pendidikan diploma 12 orang atau 26,67%, Sarjana sebanyak 20 orang atau 

44,44%. Berdasarkan karakter Pendidikan terakhir PT. Astra Internasional Toyota 

AUTO 2000 divisi sales and marketing rata-rata didominasi oleh karyawan 

berpendidikan Sarjana. 
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4.2. Analisis Deskriptif  

4.2.1. Analisis Deskriptif Variabel Kompensasi 

Berikut adalah data yang diperoleh dari sebaran kuesioner kepada 45 

karyawan PT. ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 divisi sales 

and marketing, mengenai Kompensasi (X1) maka data yang didapat adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Responden Mengenai Kompensasi secara keseluruhan 

VARIABEL KOMPENSASI (XI) 

No Pertanyaan  SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Bobot 

Total 

Rata-

rata 

 Kompensasi Langsung        

1 Gaji yang saya terima sudah 

memenuhi kebutuhan hidup 

sehari hari 

11 27 4 3 0 181 4,02 

2 Gaji yang saya terima 

dirasakan sesuai dengan tenaga 

pikiran dan waktu yang saya 

keluarkan selama bekerja 

11 29 3 2 0 184 4,08 

3 Saya merasa puas dengan 

bonus yang diberikan oleh 

perusahaan 

8 31 4 2 0 180 4,00 

4 Insentif yang saya peroleh dari 

perusahaan menambah 

pendapatan saya 

11 31 3 0 0 188 4,18 

5 Saya mendapatkan insentif jika 

memenuhi presensi atau 

kehadiran masuk kerja 

9 33 3 0 0 186 4,13 

 Kompensasi tidak langsung        

6 Perusahaan memberikan 

asuransi kesehatan kepada 

seluruh karyawannya 

15 27 3 0 0 192 4,27 

7 Saya mendapatkan tunjangan 

transportasi 

11 30 4 0 0 187 4,15 

8 Fasilitas-fasilitas yang 

diberikan perusahaan cukup 

memuaskan 

12 28 5 0 0 187 4,15 

9 Tunjangan pensiun yang akan 

di berikan oleh perusahaan 

16 26 3 0 0 193 4,29 
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dapat memenuhi harapan saya 

di masa yang akan datang 

 Rata-rata 4,14 
Sumber: Data primer yang telah diolah 2019 

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pernyataan no 1 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 27 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 4 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa gaji yang 

diterima sudah sesuai dan terpenuhi dapat dinyatakan baik karena 

memiliki rata-rata sebesar 4,02. 

2. Berdasarkan pernyataan no 2, dapat di lihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 29 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 

responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 

responden. Dari total 45 orang responden dapat ditarik kesimpuan bahwa 

gaji yang diterima sesuai dengan tenaga pikiran dan waktu yang 

dikeluarkan selama bekerja dapat dinyatakan baik karena memiliki nilai 

rata rata sebesar 4,08. 

3. Berdasarkan pernyataan nomor 3, dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden, yang menyatakan setuju 

sebanyak 31 oresponden, yang menyatakan netral sebanyak 4 responden, 

yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 responden dan yang menyatakan 

sangat tidak setuju sebanya 0 responden. Dari total 45 responden dapat 

ditarik kesimpulan bahwa responded merasa puas dengan bonus yang 

diberikan oleh perusahaan dinyatakan baik karena memiliki rata-rata 4,00. 

4. Berdasarkan pernyataan no 4, dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden menyatakan sangat 

setuju, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 31 responden, yang 
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menyatakan netra sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

0 responden. Dari total 45 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden merasa puas dengan bonus yang diberikan oleh perusahaan 

dinyatakan baik karena memiliki rata-rata 4,18. 

5. Berdasarkan pernyataan no 5, dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden menyatakan sangat 

setuju, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 33 responden, yang 

menyatakan netral sebanyak 0 responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

0 responden. Dari total 45 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden mendapatkan insentif jika memenuhi presensi atau kehadiran 

masuk kerja dinilai baik karena memiliki rata-rata 4,13. 

6. Berdasarkan pernyataan no 6, dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden menyatakan sangat 

setuju, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 27 responden, yang 

menyatakan netra sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

0 responden. Dari total 45 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perusahaan memberikan asuransi kesehatan kepada seluruh karyawannya 

dinilai baik karena memiliki rata-rata 4,27. 

7. Berdasarkan pernyataan no 7 dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden menyatakan sangat 

setuju, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden, yang 

menyatakan netral sebanyak 4 responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

0 responden. Dari total 45 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden mendapatkan tunjangan transportasi dinilai baik karena 

memiliki rata-rata 4,15. 

8. Berdasarkan pernyataan no 8, dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden menyatakan sangat 
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setuju, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 28 responden, yang 

menyatakan netral sebanyak 5 responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

0 responden. Dari total 45 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa 

fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan cukup memuaskan karena 

memiliki rata-rata 4,15. 

9. Berdasarkan pernyataan no 9, dapat dilihat bahwa responden yang 

menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden menyatakan sangat 

setuju, kemudian yang menyatakan setuju sebanyak 26 responden, yang 

menyatakan netral sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju 

sebanyak 0 responden, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 

0 responden. Dari total 45 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tunjangan pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan dapat memenuhi 

harapan responden di masa yang akan datang karena memiliki nilai rata-

rata 4,29. 

4.2.2. Analisis Deskriftif Variabel Motivasi 

Berikut data yang diperoleh dari sembaran pegawai jawaban kuisioner 

kepada 45 responden PT. ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 

divisi sales and marketing, mengenai Motivasi (Variabel X2) maka informasi 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Responden Mengenai Motivasi secara keseluruhan 

No Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Bobot 

Total 

Rata-

rata 

 Kebutuhan Fisiolog        

1 Saya merasa perusahaan 

sepenuhnya memberikan 

jaminan fasilitas kepada 

karyawannya 

14 30 1 0 0 193 4,29 

2 Adanya uang makan yang 

diberikan, memacu semangat 

dan gairah kerja. 

10 31 3 1 0 185 4,11 

 Kebutuhan rasa aman        
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3 Saya merasa puas dengan 

adanya asuransi kecelakaan 

kerja yang diterapkan oleh 

perusahaan 

15 29 1 0 0 194 4,31 

4 Saya merasa puas dengan 

jumlah jaminan kesehatan 

yang diberikan oleh perusahan 

9 34 2 0 0 187 4,15 

 Kebutuhan sosial        

5 Saya merassa di terima 

dengan baik oleh sesama 

karyawan lingkungan 

perusahaan 

7 33 5 0 0 182 4,04 

6 Saya merasa dihormati apabila 

diberikan kesempatan untuk 

memberi saran dan kritik 

kepada pimpinan 

15 28 2 0 0 193 4,29 

7 Saya selalu diberi kesempatan 

untuk mengikuti event-event 

yang diselenggarakan oleh 

perusahaan 

14 30 1 0 0 193 4,29 

 Kebutuhan Penghargaan        

8 Pimpinan selalu memberikan 

perhatian dan penghargaan 

pada hasil kerja yang saya 

lakukan 

6 36 3 0 0 183 4,06 

9 Atasan terbuka dan bersedia 

membantu saya dalam 

mempromosikan karir saya 

9 32 4 0 0 185 4,11 

 Kebutuhan Aktualisasi diri        

10 Setiap wewenang yang 

dilimpahkan kepada saya 

merupakan suatu kesempatan 

dalam berkarya 

9 34 2 0 0 187 4,15 

 Rata-rata 4,18 

Sumber: Data Kuisioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pernyataan no 1 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 30 responden, yang menyatakan netral 
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sebanyak 1 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan responden merasa 

perusahaan sepenuhnya memberikan jaminan fasilitas kepada 

karyawannya dapat dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-rata 

sebesar 4,29. 

2. Berdasarkan pernyataan no 2 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 31 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 13 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya uang 

makan yang diberikan, memacu semangat dan gairah kerja dapat 

dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,11. 

3. Berdasarkan pernyataan no 3 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 29 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 1 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

merasa puas dengan jumlah jaminan kesehatan yang diberikan oleh 

perusahan dapat dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-rata sebesar 

4,31. 

4. Berdasarkan pernyataan no 4 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 34 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 2 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan responden merasa puas 

dengan jumlah jaminan kesehatan yang diberikan oleh perusahan dapat 

dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,15. 
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5. Berdasarkan pernyataan no 5 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 7 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 33 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 5 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan responden merassa 

diterima dengan baik oleh sesama karyawan lingkungan perusahaan dapat 

dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,04. 

6. Berdasarkan pernyataan no 6 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 28 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 2 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

merasa dihormati apabila diberikan kesempatan untuk memberi saran dan 

kritik kepada pimpinan dapat dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-

rata sebesar 4,29. 

7. Berdasarkan pernyataan no 7 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 30 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 1 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa responden selalu 

diberi kesempatan untuk mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh 

perusahaan dapat dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-rata sebesar 

4,29. 

8. Berdasarkan pernyataan no 8 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 6 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 36 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 
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total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa pimpinan selalu 

memberikan perhatian dan penghargaan pada hasil kerja yang dilakukan 

dapat dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,06. 

9. Berdasarkan pernyataan no 9 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 32 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 4 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa atasan terbuka 

dan bersedia membantu dalam mempromosikan karir dapat dinyatakan 

baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,11. 

10. Berdasarkan pernyataan no 10 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 34 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 2 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap wewenang 

yang dilimpahkan merupakan suatu kesempatan dalam berkarya dapat 

dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,15. 

 

4.2.3. Analisis Deskriftif Variabel Kinerja 

Berikut data yang diperoleh dari sembaran pegawai jawaban kuisioner 

kepada 45 responden PT. ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 

divisi sales and marketing, mengenai Motivasi (Variabel X2) maka informasi 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Rekapitulasi Responden Mengenai Kinerja secara keseluruhan 

 Pertanyaan SS 

(5) 

S 

(4) 

CS 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

Bobot 

total 

Rata 

rata 

 Target        

1 Saya bekerja selalu berpedoman 

pada target yang harus 

10 29 4 2 0 182 4,04 
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dipenuhiatau diselesaikan 

2 Target yang saya buat/terima 

sangat menantang namun realistis 

10 33 2 0 0 188 4,18 

3 Saya selalu memenuhi kuantitas 

yang sudah di targetkan 

8 35 2 0 0 186 4,13 

4 Pelanggan internal/eksternal puas 

atas kuantiotas yang sudah di 

targetkan 

11 31 3 0 0 188 4,18 

 Kualitas        

5 Kualitas yang saya hasilkan 

sesuai dengan standar yang sudah 

ditetapkan 

14 27 4 0 0 190 4,20 

6 Bagi saya, kualitas adalah mutlak 

untuk dipenuhi 

12 30 3 0 0 189 4,20 

7 Untuk memenuhi kualitas yang 

baik, saya selalu berdasarkan 

prosedur-prosedur yang ada 

14 27 4 0 0 190 4,20 

8 Pelanggan internal/eksternal puas 

atas kualitas yang saya hasilkan 

12 28 5 0 0 187 4,15 

 Waktu        

9 Dalam menyelesaikan target, 

saya selalu tepat waktu 

9 33 3 0 0 190 4,22 

10 Pelanggan internal/eksternal puas 

atas penyelesaian yang saya 

hasilkan karena tepat waktu 

10 27 8 0 0 137 3,04 

11 Bagi saya, penyelesaian kerja 

tepat waktu itu penting dan harus 

dicapai 

16 26 3 0 0 193 4,29 

 Taat asas        

12 Proses yang saya lakukan 

berdasarkan pada cara-cara yang 

benar 

25 20 0 0 0 205 4,50 

13 Proses yang saya lakukan 

transparan dan dapat 

15 24 6 0 0 189 4,20 
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dipertanggung jawabkan 

 Rata-rata 4,11 

Sumber: Data Kuisioner yang telah diolah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pernyataan no 1 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 29 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 4 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

bekerja selalu berpedoman pada target yang harus dipenuhi atau 

diselesaikan dapat dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,0. 

2. Berdasarkan pernyataan no 2 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 33 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 2 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa target yang 

responden buat/terima sangat menantang namun realistis dapat dinyatakan 

baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,18. 

3. Berdasarkan pernyataan no3 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 8 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 35 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 2 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa responden selalu 

memenuhi kuantitas yang sudah di targetkan dapat dinyatakan baik karena 

memiliki rata-rata sebesar 4,13. 

4. Berdasarkan pernyataan no4 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 11 responden, kemudian yang 
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menyatakan setuju sebanyak 31 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik pelanggan internal/eksternal puas 

atas kuantiotas yang sudah di targetkan dapat dinyatakan baik karena 

memiliki rata-rata sebesar 4,18. 

5. Berdasarkan pernyataan no 5 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 27 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 4 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas yang 

responden hasilkan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dapat 

dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,20. 

6. Berdasarkan pernyataan no 6 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 30 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi responden, 

kualitas adalah mutlak untuk dipenuhi dapat dinyatakan sangat baik karena 

memiliki rata-rata sebesar 4,20. 

7. Berdasarkan pernyataan no 7 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 27 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 4 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan Untuk memenuhi 

kualitas yang baik, saya selalu berdasarkan prosedur-prosedur yang ada 

dapat dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,20. 
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8. Berdasarkan pernyataan no 8 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 28 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 5 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan pelanggan 

internal/eksternal puas atass kualitass yang dihasilkan dapat dinyatakan 

baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,15. 

9. Berdasarkan pernyataan no 9 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 33 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 13 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa Dalam 

menyelesaikan target, responden selalu tepat waktu dapat dinyatakan 

sangat baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,22. 

10. Berdasarkan pernyataan no 10 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 27 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 18 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggan 

internal/eksternal puas atas penyelesaian yang dihasilkan karena tepat 

waktu dapat dinyatakan baik karena memiliki rata-rata sebesar 3,04. 

11. Berdasarkan pernyataan no 11 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 26 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 3 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi responden, 
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penyelesaian kerja tepat waktu itu penting dan harus dicapai dapat 

dinyatakan sangat baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,29. 

12. Berdasarkan pernyataan no12 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 25 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 20 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 0 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa proses yang 

dilakukan berdasarkan pada cara-cara yang benar dapat dinyatakan sangat 

baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,50. 

13. Berdasarkan pernyataan no 13 dapat dilihat bahwa tanggapan responden 

yang menyatakan sangat setuju sebanyak 15 responden, kemudian yang 

menyatakan setuju sebanyak 24 responden, yang menyatakan netral 

sebanyak 6 responden, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 

responden dan menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden. Dari 

total 45 orang responden dapat ditarik kesimpulan bahwa proses yang 

dilakukan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan dapat dinyatakan 

baik karena memiliki rata-rata sebesar 4,20. 

 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Uji Validitas  

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur valid atau invalid suatu 

pernyataan kuesioner yang disebarkan kepada para responden, maka kuesioner 

dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu mengungkap sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Berdasarkan uji validitas yang di lakukan 

terhadap pertanyaan kuisoner dari variabel motivasi berprestasi adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.7 Uji Validitas Data Variabel Kompensasi (X1) 

Butir Pertanyaan R hitung Keterangan 

P1 .755 Valid 
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P2 .874 Valid 

P3 .738 Valid 

P4 .858 Valid 

P5 .758 Valid 

P6 .771 Valid 

P7 .828 Valid 

P8 .678 Valid 

P9 .731 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, hasil pengujian validitas terhadap variabel 

pelatihan menujukan bahwa nilai r hitung > 0,294, artinya setiap item 

pertanyaan pada variabel kompensasi sudah memenuhi kriteria validitas. 

Sedangkan hasil pengujian validitas untuk variabel motivasi yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 Uji Validitas Data Variabel Motivasi (X2) 

Butir Pertanyaan R hitung Keterangan 

P1 .805 Valid 

P2 .681 Valid 

P3 .782 Valid 

P4 .894 Valid 

P5 .727 Valid 

P6 .849 Valid 

P7 .852 Valid 

P8 .638 Valid 

P9 .650 Valid 

10 .659 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, hasil pengujian validitas terhadap variabel 

pelatihan menujukan bahwa nilai r hitung > 0,294, artinya setiap item 
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pertanyaan pada variabel Motivasi sudah memenuhi kriteria validitas. 

Sedangkan hasil pengujian validitas untuk variabel kompensasi yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 Uji Validitas Data Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

Butir Pertanyaan R hitung Keterangan 

P1  .461 Valid 

P2 .509 Valid 

P3 .471 Valid 

P4 .707 Valid 

P5 .844 Valid 

P6 .667 Valid 

P7 .844 Valid 

P8 .510 Valid 

P9 .574 Valid 

P10 .804 Valid 

P11 .593 Valid 

P12 .306 Valid 

P13 .680 Valid 

Sumber: Hasil olah data SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil pengujian validitas terhadap variabel 

pelatihan menujukan bahwa nilai r hitung > 0,294, artinya setiap item 

pertanyaan pada variabel Kinerja Karyawan sudah memenuhi kriteria validitas. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, langkah yang ditempuh 

yaitu sama dengan langkah pengujian validitas, karena output keduanya 

bersamaan muncul. Kuisioner dinyatakan reliabel jika cronbach’s alpha > 

0,60. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program 

software SPSS 20.0. 
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Tabel 4.10 Reliabilitas Variabel Kompensasi 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 

Alpha 

Cronbach’s 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.914 .919 9 

Sumber: Hasil Output SPSS 

 

Berdasarkan hasil taabel 4.10 di tas, nilai koefisien reliabilitas 

cronbach’s alpha based on standardized item (r) variabel Kompensasi sebesar 

0,919 > 0,60, sehingga variabel independen sudah memenuhi kriteria reliable. 

Selain itu hasil pengujian reliabilitas untuk variabel motivasi sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Reliabilitas Variabel Motivasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.914 .916 10 

            Sumber: Hasil Output SPSS 

 

 

Berdasarkan hasil taabel 4.11 diatas, nilai koefisien reliabilitas 

cronbach’s alpha based on standardized item (r) variabel motivasi sebesar 

0,916 > 0,60, sehingga variabel independen sudah memenuhi kriteria reliable. 

Selain itu hasil pengujian reliabilitas untuk variabel kinerja karyawan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.12 Reliabilitas Variabel Kinerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.863 .862 13 

Sumber: Hasil Output SPSS 

Berdasarkan hasil taabel 4.12 diatas, nilai koefisien reliabilitas 

cronbach’s alpha based on standardized item (r) variabel kinerja karyawan 

sebesar 0,862 > 0,60, sehingga variabel independen sudah memenuhi kriteria 

reliable.  

4.4.  Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji kenormalan ditribusi data, 

dimana data yang normal atau terdiistribusi secara normal akan memusat pada 

niali rata-rata dan median. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui seberapa 

data terdistribusi secara normal dalam variabel yang digunakan didalam 

penelitian ini. Data yang baik yang dapat dipakai dalam suatu penelitian adalah 

data yang telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan 

mengamati dan melakukan pengujian Komogrov – Smirnov, dengan kriteria 

pengujian 

1. Angka Signifikasi (Sig) > 0,05 maka data terdistrubusi normal 

2. Angka Signifikasi (Sig) < 0,05 maka tidak terdistribusi normal 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS. 

Hasilnya dapat diperoleh pada tabel berikut 
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Tabel 4 13 Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstanda

rdized 

Residual 

N 45 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 

3.079118

97 

Most Extreme Differences 

Absolute .098 

Positive .073 

Negative -.098 

Kolmogorov-Smirnov Z .660 

Asymp. Sig. (2-tailed) .777 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Tabel 4.13 di atas menunjukkan hasil pengujian normalitas data dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dari hasil pengujian 

tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 

0.777. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,777 > 0,05), maka data 

terdistribusi normal.  

4.4.2. Uji Multilikolinearitas  

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antarvariabel 

independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 

1 atau mendekati 1). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui suatu model 

regresi bebas dari multikolinearitas, dilakukan pengujian melalui aplikasi SPSS 

20 dengan melihat nilai tolerance dan inflation factor (VIF) pada model 

regresi, yaitu dengan melihat angka VIF (Variance Inflation Factor) harus 

kurang dari 10 dan angka tolerance lebih dari 0,1. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 19.030 5.756  3.306 .002   

Kompensasi .712 .117 .663 6.061 .000 .888 1.126 

Motivasi .215 .130 .181 1.650 .106 .888 1.126 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber : SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

 

Dari hasil pengujiam bisa kita lihat pada tabel 4.14, diketahui bahwa 

kedua variabel independen memiliki nilai tolerance 0,888 yang berarti lebih 

besar dari 0,10 dan nilai VIF yang diperoleh sebesar 1.126 yang berarti kurang 

dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas 

pada model regresi.  

 

4.4.3. Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas dapat dilakukan 

pada SPSS 20 dengan metode melihat pola titik-titik pada Scatterplots Regresi.  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola 

tertentu, yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskeditas 

 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak 

membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

4.5. Analisa Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk meliht sejauh mana tingkat 

hubungan atau keeratan yang terjadi antara variable bebas dengan variabel 

terikat. Berikut disajikan nilai koefisien koorelasi dengan bantuan software 

SPSSS v20.0. 
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Tabel 4.15 Analisa Koefisien Korelasi 

Correlations 

 Kompensasi Motivasi Kinerja 

Komensasi 

Pearson Correlation 1 .334
*
 .724

**
 

Sig. (2-tailed)  .025 .000 

N 45 45 45 

Motivasi 

Pearson Correlation .334
*
 1 .402

**
 

Sig. (2-tailed) .025  .006 

N 45 45 45 

Kinerja 

Pearson Correlation .724
**
 .402

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .006  

N 45 45 45 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan data pada tabel 4.15 mengenai hasil output koefisien 

korelasi pearson untuk melihat seberapa kuat hubungan antara kompensasi dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan, adalah sebagai berikut: 

a. Tingkat hubungan variabel Kompensasi (X1) dengan kinerja karyawan (Y) 

koefisien korelasinya sebesar 0,724 nilai tersebut berada pada interval 0,60 

– 0,799 artinya kriteria keeratan hubungan yang kuat.  

b. Tingkat hubungan variabel Motivasi (X2) dengan kinerja karyawan (Y) 

koefisien korelasinya sebesar 0,402 nilai tersebut berada pada interval 0,60 

– 0,799 artinya kriteria keeratan hubungan yang sanagat rendah. 

 

4.6. Koefisien Determinasi  

Tabel 4.16 Analisa Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .744
a
 .553 .532 3.152 

a. Predictors: (Constant), kompensasi, motivasi 
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Besarnya kontribusi variabel Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) terhadap 

Kinerja (Y) ditunjukkan dengan besarnya koefisien determinasi (adalah hasil 

pengkuadratan dari koefisien korelasi dikali 100%) atau R Square.  

  Dari tabel diatas koefisien determinasi diatas diketahui bahwa koefisien 

determinasinya (R Square) adalah sebesar 55,3 atau 55,3%, artinya variabel 

Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) mempunyai pengaruh terhadap Kinerja (Y) 

sebesar 55,3% dan sisanya sebesar 44,70% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

4.7. Analisis Regresi Berganda 

4.7.1. Uji Analisis Regresi (Uji F) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kompensasi dan 

Motivasi terhadap kinerja karyawan AUTO 2000 maka dapat dilihat dari tabel 

di bawah ini: 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Hipotesis Simultan (F) 

         ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 611.818 2 305.909 60.752 .000
b
 

Residual 402.833 80 5.035   

Total 1014.651 82    

a. Dependent Variable: kinerja 

b. Predictors: (Constant), kompensasi, pelatihan 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, dapat dilihat bahwa Adjusted R Square 

sebesar 53,2% artinya kedua variabel independen (Kompensasi dan motivasi) 

mampu menjelaskan variabel dependen (kinerja pegawai) dan nilai F sebesar 

60.752 signifikan 0,000 lalu diperoleh Ftabel sebesar 3,08. Maka dari itu, 

didapatkan hasil bahwa Fhitung 68.005> Ftabel 3,21 sehingga Ha diterima dan H0 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

Kompensasi (X1) dan Motivasi (X2) terhadap kinerja pegawai (Y) pada Auto 

2000 Bandung. 



82 
 

 

 

4.7.2. Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kompensasi 

(X1), dan motivasi (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan (Y) maka perlu dilakukan pengujian hipotesis dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.18 Hasil Hipotesis Parsial (t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 19.030 5.756  3.306 .002 

Komensasi .712 .117 .663 6.061 .000 

Motivasi .215 .130 .181 1.650 .106 

a. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber: SPSS (Statistic Program for Social Science) 20.0 

a. Menentukan hipotesis statistic 

1) Ho : β₁  = 0,tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

(X1) terdapat kinerja karyawan (Y) pada PT. Astra Internasional 

Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

2) Hₐ : β₁   ≠ terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

(X1) terdapat kinerja karyawan (Y) pada PT. Astra Internasional 

Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

3) Ho : β₁  = 0,tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi (X2) 

terdapat kinerja karyawan (Y) pada PT. Astra Internasional Toyota 

AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

4) Hₐ : β₁   ≠ terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi (X2) 

terdapat kinerja karyawan (Y) pada PT. Astra Internasional Toyota 

AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

b. Menentukan tingkat signifikasi 

Tingkat signifikasi yang di ambil untuk penelitian ini adalah 5% 
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c. Menghitung nilai t hitung (uji dua pihak) dan kesimpulan 

Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel 

kompensasi (X1), terhadap kinerja karyawan (Y) secara signifikan, maka 

dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan uji t. 

Berdasarkan tabel 4.29 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai thitung 

untuk Kompensasi (X1) lebih besar dari ttabel yaitu 6.061 > 2,016. artinya H0 

ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel Kompensasi dan kinerja karyawan karyawan PT. 

ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

Kemudian untuk variabel Motivasi (X2) lebih besar dari pada ttabel yaitu 1.650 

> 2,016  artinya H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel motivasi dan kinerja karyawan karyawan PT. 

ASTRA INTERNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 divisi sales and 

marketing. 

 

4.8. Pembahasan 

4.8.1. Gambaran Kompensasi pada karyawan Auto2000 Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kompensasi menujukan bahwa 

skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 1.678 dengan total rata-rata sebesar 

4,14 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukan bahwa 

Kompensasi yang dimiliki oleh Auto2000 Bandung termasuk dalam kategori 

yang sangat baik. Kompensasi terdiri atas dua dimensi yaitu Kompensasi 

finansial langsung dan kompensai tidak langsung. 

Dari dua dimensi tersebut menunjukan bahwa di dalam dimensi 

kompensasi finansial langsung terdapat pernyataan mengenai “Saya merasa 

puas dengan bonus yang diberikan oleh perusahaan” yang mendapatkan skor 

terendah diantara pernyataan lainya dengan di kategorikan baik. Artinya, 

meskipun dikategorikan baik, namun masih menunjukan adanya kelemahan 

kompensasi pada karyawan PT. ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 

2000 divisi sales and marketing. 
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Hal tersebut bisa dilihat dari kurang puasnya para pegawai atas bonus 

yang diterima, karena diangap kurang sepadan dengan apa yang dilakukan para 

karyawan yang telah memenuhi target penjualan melebihi batas maksimum 

bonus. Dan hal ini bisa diatasi dengan menghilangan batas maksimum 

pemberian bonus para karyawan PT. ASTRA INTERNASIONAL TOYOTA 

AUTO 2000 divisi sales and marketing tersebut.  

 

4.8.2. Gambaran Motivasi pada Karyawan Auto 2000 Bandung 

Pemberian motivasi kerja tidak berpengaruh pada kinerja karyawan 

pada PT. ASTRA INTERNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 divisi sales and 

marketing yang artinya motivasi bukanlah faktor yang dominan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Dan yang lebih dominan mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT. ASTRA INTERNASIONAL TOYOTA AUTO 

2000 divisi sales and marketing adalah pemberian kompensasi. Karyawan 

dapat melaksanakan tugasnya secara maksimum antara lain ditentukan oleh 

motivasi yang mendorong karyawan itu bekerja dengan tekun, serta disiplin 

yang diterapkan sehingga dapat tercapai tujuan perusahaan di bawah 

kepemimpinan yang dapat menciptakan suasana kondusif terhadap lingkungan 

kerja tersebut. Setiap karyawan belum tentu bersedia mengerahkan prestasi 

kerja yang dimilikinya secara optimal, sehingga masih diperlukan adanya 

pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh potensinya untuk 

bekerja. Daya dorong tersebut disebut motivasi. 

 

4.8.3. Gambaran Kinerja Karyawan pada Karyawan Auto2000 Bandung 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pegawai menujukan 

bahwa skor aktual yang diperoleh adalah sebesar 2.414 dengan total rata-rata 

sebesar 4,11 termasuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukan bahwa kinerja 

yang dimiliki oleh PT. ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 

divisi sales and marketing termasuk dalam kategori yang Baik. kinerja 

karyawan terdiri atas empat dimensi yaitu, target,kualitas,waktu dan taat asas. 



85 
 

 

Dari empat dimensi tersebut menunjukan bahwa di dalam dimensi 

waktu terdapat pernyataan mengenai “Pelanggan internal/eksternal puas atas 

penyelesaian yang saya hasilkan karena tepat waktu” yang mendapatkan skor 

terendah diantara pernyataan lainya dengan di kategorikan baik. Artinya, 

meskipun dikategorikan baik, namun masih menunjukan adanya kelemahan 

kinerja pegawai pada karyawan PT. ASTRA INTERNASIONAL TOYOTA 

AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

Hal tersebut menunjukan bahwa kualitas hasil kerja untuk sudah sesuai 

dengan standar yang ditetapkan instansi sudah baik namun masih belum 

optimal. Hal ini dapat diatasi dengan karyawan yang memiliki kemampuan dan 

kemauan untuk meningkatkan kualitas hasil kerja dengan cara memuaskan 

pelanggan dengan pelayanan yang optimal. 

  


