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ABSTRAK 

Vicky Perdana Putra (1210802115), Pengaruh Ketidakamanan Kerja dan Kepuasan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Kontak di PT. Pindad Bandung. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah varibel independen yang diteliti 

yaitu : ketidakamanan kerja, dan kepuasan kompensasi berpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu kinerja pada karyawan kontrak divisi tempa dan cor PT. Pindad Bandung. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang melibatkan 100 orang responden 

karyawan kontrak divisi tempa dan cor PT. Pindad Bandung. Sedangkan pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampel jenuh yang merupakan tipe pemilihan sampel secara 

keseluruhan yang diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.Uji yang digunakan untuk menguji 

instrument penelitian berupa uji validitas dan uji realibilitas. Uji hipotesis menggunakan uji F 

dan uji t, sedangkan untuk menganalisis data, yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda koefisien determinasi. Adapun perhitungan dalam mengolah data ini dengan 

dibantu program dengan program SPSS 20. 

Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh variabel ketidakamanan kerja, dan variabel 

kepuasan kompensasi terhadap kinerja sebesar 47.8% sedangkan sisanya 52.2% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan 

pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) dan simultan (Uji F), maka didapatkan hasil yaitu 

secara simultan variabel ketidakamanan kerja, dan variabel kepuasan kompensasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dengan Fhitung 8.917 ≥ Ftabel 3.09. Secara 

parsial ketidakamanan kerja berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja 

dengan hasil thitung -3.007 <  ttabel -1.98472, dan kepuasan kompensasi berpengaruh signifikan 

dengan arah positif terhadap kinerja dengan hasil thitung 2.583 > ttabel 1.98472. 
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