
 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Mr. Suhardi Mahamad (1138020155): “Pengaruh Kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan: 

(Studi pada karyawan PT Budu Heng di patani selatan Thailand”) 

 

            Pada dasarnya kompensasi, adalah imbalan atau pengganti tenaga dan 

pikiran dari para karyawan yang diberikan oleh perusahaan berupa uang dan 

fasilitas-fasilitas lainnya yang dapat digunakan oleh para karyawan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya Pengaruh Kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Studi pada karyawan PT Budu Heng di 

patani selatan Thailand. 

            Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, 

analisis regresi linier berganda, analisis korelasi, pengujian hipotesis (Uji t dan 

uji f), dan analisis determinasi. Uji hipotesis menggunakan taraf nyata 0.05 atau 

5%. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan Software 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) 21.0 for windows.  

            Hasil penelitian menujukan bahwa secara parsial Kompensasi finansial 

berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja karyawan. dengan thitung 

sebesar -2,724 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,026. karena nilai signifikan 

lebih kecil dari taraf nyata  (0,026 < 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dan 

Non kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan.dengan thitung sebesar 10,118 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kurang dari taraf nyata 

(0,000 > 0,05) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil penelitian koefisien 

regresi secara bersama-sama diperoleh Fhitung sebesar 273,470 karena Fhitung > 

Ftabel (273,470 > 3,134) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa Kompensasi finansial dan kompensasi non finansial memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Produktivitas kerja karyawan. Nilai R- square 

diperoleh dengan nilai sebesar 0,891 mengindikasikan bahwa 89,1%. 

Perubahan pada Produktivitas Kerja Karyawan dapat di jelaskan oleh variabel-

variabel bebas/independen (Kompensasi finansial dan Non kompensasi 

finansial) yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya 10.9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. 
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