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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi Langsung dan
Kompensasi tidak Langsung terhadap komitmen organisasi Penelitian ini melibatkan 52
responden yang merupakan karyawan PT. Dafin Mutiara Kecamatan Tam-Tayando. alat
analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukan bahwa Y = 7,918 + 0,433X1 + 0,369X2 + e. Hasil penelitian menunjukan
bahwa t hitung ≥ t tabel (2,651 ≥ 1.68).
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompensasi langsung dan kompensasi tidak
langsung berpengaruh secara simultan terhadap komitmen organisasi karyawan pada PT.
Davin Mutiara Kecamatan Tayando-Tam dengan angka koefisien regresi sebesar sebesar
0,779 yang artinya semakin baik sistem pemberian kompensasi langsung dan tidak
langsung akan meningkatkan komitmen organisasi karyawan sebesar 0,607. Sedangkan
nilai R Square (R2 ) menunjukkan angka sebesar 0,607.
Hal ini berarti bahwa Kompensasi langsung dan tidak langsung memberikan
kontribusi sebesar 60,7% terhadap pembentukan Komitmen Organisasi, selebihnya
dibentuk oleh faktor lain diluar penelitian ini sebesar 39,93%.
Kata kunci: Kompensasi Langsung, Kompnsasi tidak Langsung, Komitmen Organisasi.

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of direct compensation and indirect compensation
on organizational commitment. This study involved 52 respondents who were employees
of PT. Davin Mutiara Tam-Tayando District. the analytical tool used is multiple linear
regression analysis. The results showed that Y = 7.918 + 0.433X1 + 0.369X2 + e. The
results showed that t arithmetic ≥ t table (2,651 ≥ 1.68).
The results showed that direct compensation and indirect compensation simultaneously
affected the organizational commitment of employees at PT. Davin Mutiara TayandoTam District with a regression coefficient of 0.779 which means that the better the system
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of direct and indirect compensation will increase the organizational commitment of
employees by 0.607. While the value of R Square (R2) shows a figure of 0.607.
This means that direct and indirect compensation contributed 60.7% to the formation of
Organizational Commitment, the rest was formed by other factors outside of this study
amounting to 39.93%.Keywords: Direct compensation, indirect compensation,
organizational commitment.
Keywords: Direct compensation, indirect compensation, organizational commitment.
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PENDAHULUAN
Sumber daya manusia dalam

bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan

organisasi merupakan faktor yang sangat

berupa uang sebagai pengganti sebagian

penting

berjalanya

dari penghasilan

organisasi.

berkurang dan pelayanan sebagai akibat

Simamora (2004) menyatakan

peristiwa atau keadaan yang di alami

bahwa kompensasi yang baik adalah

oleh tenaga kerja berupa kecelakaan,

sistem

sakit, hari tua dan meninggal.

bagi keefektifan

kegiatan

di

dalam

kompensasi

yang

tanggap

terhadap situasi dan sistem yang dapat
memotivasi

yang

hilang

atau

Keberadaan PT. Dafin Mutiara yang

karyawan-karyawan.

terletak di kecamatan Pulau Tayando-

Kinerja karyawan dipengaruhi

Tam, yang telah berdiri sejak Tahun

oleh komitmen dari karyawan itu sendiri

1993, dimana PT. Dafin Mutiara adalah

dan

sumber mata pencarian yang dapat

kompensasi

(Murty

dan

Hudiwinarsih, 2012:216).
Menurut

masyarakat

dalam

menunjangi kebutuhan sehari – hari.

dan

Widia

tidak

hanya

Adapun rumusan masalah dalam

penting bagi para karyawan, melainkan

penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)

juga penting bagi organisasi itu sendiri.

Apakah

Hal ini dikarenakan program – program

kompensasi tidak langsung berpengaruh

kompensasi merupakan cerminan upaya

secara simultan terhadap komitmen

organisasi

organisasi pada PT. Davin Mutiara?, 2)

(2012:2)

Retnowati

membantu

kompensasi

untuk

mempertahankan

kompensasi

Apakah

undang-undang nomor 3 tahun 1992,

kompensasi tidak langsung berpengaruh

yang dimaksud dengan jaminan sosial

secara

tenaga kerja adalah suatu perlindungan

organisasi pada PT. Davin Mutiara?

parsial

langsung

dan

sumber daya manusia. Dalam pasal 1
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kompensasi

langsung

terhadap

dan

komitmen

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT.

laki-laki berjumlah 70 orang karyawan

Dafin Mutiara yang beralamat di pulau

sedangkan perempuan berjumlah 41

Waler Kecamatan Tayando-Tam Kota

orang

Tual. Penelitian ini dilakukan selama 1

sampel adalah dengan menggunakan

(satu) bulan yaitu dari bulan juli –

simple

Agustus 2017. Jenis penelitian yang

menggunakan

digunakan

2008).

adalah

jenis

penelitian

karyawan.

random

Singarimbun

dan

sampling.

rumus

penarikan

Dengan

Slovin (Umar,

N

explanatory research atau confirmatory.
Menurut

Teknik

n=

Efendi

1 + Ne²

(1995:5),
Populasi dalam penelitian ini adalah
sebanyak 104 orang karyawan,

yaitu

Sampel dalam penelitian di tetapkan

Teknik analisa data yang di gunakan

sebanyak 52 orang karyawan. sumber

adalah metode analisa regresi linier

data adalah: data primer. yang diperoleh

berganda

langsung dari karyawan PT. Davin

berikut:

Mutiara

Kecamatan

Y = αo + β1 X1 + β2 X2 + ei

Teknik

pengumpulan

Tayando-Tam.
data

1997)

sebagai

Di mana :
Y
= Komitmen organisasi
X1
= Kompensasi langsung
X2
= Kompensasi tidak langsung
β1 , β2 = Koefisien regresi
α
= Bilangan konstanta
ei
= error of terms

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

(Damodar,

1) Wawancara,

2) Angket (Kuesioner).
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PEMBAHASAN
tunjangan,

1. Pengertian Kompensasi Langsung
Menurut

Dessler

promosi

jabatan,

tanda

(1998:89),

penghargaan dan kenaikan gaji berkala

kompensasi langsung merupakan bagian

sesuai dengan apa yang menjadi beban

dari kompensasi secara keseluruhan

tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi

yang pembayarannya pada umumnya

psikologi yang berhubungan dengan

menggunakan uang dan terkait dengan

kompensasi yang diterima karyawan

prestasi kerja yang dapat berupa gaji,

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

upah, insentif, komisi dan bonus.

hidup karyawan dalam menjalankan

2. Kompensasi tidak langsung

tugas

dan

tanggung

jawab

yang

Kompensasi tidak langsung meliputi

dibebankan dari perusahan, sehingga apa

semua imbalan finansial yang tidak

beban tugas yang dibebankan sesuai

tercakup dalam kompensasi langsung.

dengan

Kompensasi

adalah

dapatkan. Semakin besar kompensasi

program penghargaan kepada karyawan

yang diterima karyawan maka semakin

sebagai bagian keuntungan perusahaan

besar

(Nawawi, 2011). Zubaidah (2012:12)

meningkatkan

yang mengemukakan bahwa kompensasi

komitmen organisasi akan tercapai di

sangat berpengaruh terhadap kinerja

tingkat karyawan (Laura, 2012).

karyawan. Kompensasi sendiri diukur

2.3. Komitmen organisasi

tidak

langsung

melalui gaji pokok
Tunjangan

dapat

dan

tunjangan.

berupa

kompensasi

motivasi

Mathis

asuransi

yang

mereka

karyawan

kinerjanya,

dan

merumuskan

untuk
sehingga

Jackson
bahwa

(2001)
komitmen

kesehatan, rencana pensiun, jaminan

organisasi

sosial

kepercayaan dan penerimaan pekerja

dan

pelayanan

karyawan.

merupakan

Kompensasi tidak langsung merupakan

terhadap

kompensasi tambahan yang diberikan

mempunyai keinginan untuk tetap ada

berdasarkan

dalam organisasi

kebijakan

perusahan

tujuan

organisasi

tingkat

dan

tersebut yang pada

terhadap semua karyawan sebagai upaya

akhirnya

meningkatkan

para

kehadiran dan masuk keluarnya pekerja

karyawan. Persepsi kompensasi yang

dari organisasi. Menurut Greenberg dan

terdapat pada

penelitian ini adalah

Baron (1993), karyawan yang memiliki

keinginan karyawan terhadap hak yang

komitmen organisasi yang tinggi adalah

di

karyawan yang lebih stabil dan lebih

perolehnya

kesejahtraan

baik

berupa

gaji,
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tergambar

dalam

statistik

produktif sehingga pada akhirnya juga

Dengan demikian akan mencakup

lebih menguntungkan bagi organisasi.

sesuai

Mowday, Porter, dan Steers (1982)

organisasi. Pada tahap ini sebenarnya

mengatakan bahwa

karyawan yang

pemilihan terjadi pada kedua belah

memiliki

organisasi yang

pihak, yaitu karyawan yang memilih

tinggi akan lebih termotivasi untuk hadir

organisasi yang akan dimasukinya,

dalam organisasi dan berusaha mencapai

sedang organisasi memilih karyawan

tujuan

yang akan dipekerjakan.

komitmen

organisasi.

Sementara

itu,

Randall, Fedor, dan Longenecker (dalam

karir

individu

2. Organization

dalam

commitment,

Greenberg & Baron, 1993) menyatakan

merupakan tahap dimana karyawan

bahwa komitmen organisasi berkaitan

menetapkan kedalaman organisasi

dengan keinginan yang tinggi untuk

dan keinginan untuk bekerja keras

berbagi dan berkorban bagi organisasi.

dalam

Hasil penelitian dari Arrizal (2008),
dimana

dalam

dilakukannya

penelitian

ditemukan

mempertahankan

misi

organisasi. Pada tahap ini dapat

yang

dilihat bagaimana komitmen seorang

hubungan

karyawan, yaitu apakah komitmen

signifikan antara kompensasi dengan

organisasinya

komitmen organisasional. Dimana hal-

Yang perlu diperhatikan pada tahap

hal yang menyangkut akan kepuasan

ini adalah kemungkinan terjadinya

kerja,

karyawan

seperti kepuasan

akan

gaji,

rendah atau tinggi.

dengan

komitmen

kepuasan akan rekan kerja, pimpinan

organisasi tinggi berubah menjadi

dan pekerjaan itu sendiri dibutuhkan

rendah.

oleh para karyawan
kebutuhan

dasar

untuk memenuhi

karyawan.

3. Hubungan Antar Variabel

Ketika

1.Hubungan

Kompensasi

langsung

kebutuhan dasar karyawan terpenuhi

dengan Komitmen Organisasi

maka tingkat komitmen organisasional

Kompensasi langsung merupakan

karyawan akan menjadi tinggi. Mereka

penghargaan yang diterima karyawan

mengemukakan suatu model proses

dalam

komitmen

sendiri dapat berupa upah, gaji, insentif,

yang

secara

konseptual

bentuk

uang.

dibagikan menjadi tiga tahap sebagai

komisi dan

berikut (Wahyudi,2008):

kompensasi langsung merupakan hal

1. Organizational

entry,

berkaitan

bonus.”

“Kompensasi

Pengembangan

yang penting dimana manajemen dapat

dengan pemeliharaan karyawan akan

meningkatkan

organisasi yang akan di masuki.

meningkatkan sikap karyawan terhadap
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produktivitas,

pekerjaannya

dan

membangun

pencapaian

komitmen organisasi yang lebih tinggi.

perusahaan

Rivai (2004) mengemukakan bahwa

Kompensasi

Pengembangan

oleh

kompensasi

langsung

tujuan
yang

dan
telah

sasaran
ditetapkan.

yang tinggi diinginkan

para

karyawan karena

dapat

merupakan hal yang penting dimana

dikaitkan dengan hasil positif yang

manajemen

meningkatkan

mereka harapkan. Kompensasi yang

produktivitas kerja, meningkatkan sikap

tinggi pada dasarnya merupakan hasil

kerja karyawan terhadap pekerjaaannya

yang efektif.

dan membangun komitmen organisasi

2005) mengatakan bahwa karyawan

yang tinggi.

berkomitmen melakukan pekerjaan yang

2.

dapat

Hubungan
Langsung

Kompensasi
dengan

Tidak

lebih

Komitmen

Bragg (dalam Coetzee,

baik

organisasi

Kompensasi tidak langsung berupa:
proteksi

dengan

karyawan yang tidak berkomitmen dan

Organisasi

program-program

dibandingkan

dengan

pekerja

yang

berkomitmen lebih baik secara finansial

(asuransi

dari

pada

organisasi

yang

tidak

kesehatan, asuransi jiwa, asuransi tenaga

berkomitmen.

kerja dan pensiun), bayaran diluar jam

4. Gambaran Umum PT. Davin

kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan

Mutiara Kecamatan Tayando - Tam

dan cuti hamil) dan fasilitas-fasilitas

PT.

Dafin

Mutiara

adalah

seperti kendaraan, ruang kantor dan

perusahan yang bergerak pada bidang

tempat parkir, tugas-tugas yang menarik,

mutiara (siput hatchery) yang berada di

tantangan, tanggung jawab, pengakuan

Kecamatan Tayando Tam pulau Waler.

dan rasa pencapaian. Lingkungan kerja

PT. Dafin Mutiara di dirikan pada

(kebijakan-kebijakan

sehat,

tanggal 5 Oktober 1993 yang di pimpin

supervisor yang kompeten, kerabat yang

oleh Liem Henry dengan wakilnnya

menyenangkan, lingkungan kerja yang

Jendy

nyaman). Pengembangan kompensasi

karyawan yang bekerja pada PT. Dafin

merupakan pendekatan formal yang

Mutiara bervariasi, mulai dari SD, SMP,

dilakukan organisasi untuk menjamin

SMA sampai Serjana.

sumber

daya

yang

Tingkat

pendidikan

karena

Hasil penelitian yang di lakukan

kebutuhan

dengan penyebaran kuisioner kepada

komitmen organisasi kerja karyawan

karyawan perusahan yang bekerja di

dalam suatu perusahaan yang memiliki

perusahan Davin Mutiara di Kecamatan

peranan

Tayando - Tam Kota Tual tersebut

kompensasi

manusia,

Halim.

merupakan

yang

cukup

besar

pada
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diperoleh

karateristik

karyawan

Langsung

dan

Kompensasi

perusahan berupa jenis kelamin, tingkat

Langsung

usia, dan tingkat pendidikan.

Organisasi, maka dapat dilihat hasil

5. Hasil Uji Regresi Berganda

perhitungan dalam tabel sebgai berikut:

terhadap

Tidak

Komitmen

Hasil analisis regresi akan digunakan
untuk melihat pengaruh antara variabel,
melihat taraf signifikansi antar variabel
serta hubungan antar variabel. Untuk
melihat pengaruh variabel Kompensasi

6. Koefisien Determinasi

Berdasarkan

Koefisien

60%

artinya

pengaruh variabel independen dalam

Langsung

menjelaskan variabel dependen. Untuk

Langsung

pengaruh

antar

perhitungan

nilai koefisien determinasi (R2 ) sebesar

determinasi

digunakan untuk mengetahui besarnya

melihat

hasil

pengaruh

dan

Kompensasi

Kompensasi

terhadap

Tidak

Komitmen

Organisasi adalah sebesar 60%. Berarti,

variabel

digunakan besarnya nilai R square (r 2 )

Kompensasi Langsung dan Kompensasi

dengan

Tidak Langsung berpengaruh terhadap

cara

menghitung

Koefisien

Komitmen

Determinasi (KD) dengan menggunakan
rumus

perhitungan

pada

tabel

4.9

tinggi.

sedangkan sisanya sebesar 40% (100% -

=r2 x 100%. Hasil

: KD

Organisasi cukup

60%)

dapat

dipengaruhi oleh faktor lain.

Dengan kata lain, variabilitas Komitmen

dijelaskan sebagai berikut: besarnya
angka R square (r2 ) adalah 0,607 Angka

Organisasi dapat diterangkan dengan

tersebut

menggunakan

besarnya
Langsung
Langsung

digunakan
pengaruh
dan

untuk

melihat

Kompensasi

Kompensasi

terhadap

Tidak

variabel

Langsung

dan

Langsung

sebesar

Kompensasi

Kompensasi
60%,

Tidak

sementara

pengaruh sebesar 40% disebabkan oleh

Komitmen

Organisasi dengan cara menghitung

varibel - variabel lain diluar model ini.

Koefisien determinasi (KD) dengan

7.

Hasil Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan data penelitian yang

menggunakan rumus sebagai berikut:
KD = r2 x 100%

dikumpulkan baik variabel terikat (Y)

KD = 0,607 x 100%

maupun variabel bebas (X1 , dan X2 ,)
yang

KD = 60%
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diolah

dengan

menggunakan

bantuan program SPSS 22 maka dapat

variabel bebas yang dominan adalah

diperoleh

variabel Kompensasi langsung sebesar

persamaan

regresi

linear

berganda sebagai berikut :

0.433

Y = 7,918+0,433X1 + 0,369X2 + e

8.

Persamaan regresi linier berganda

Pengujian

Hipotesis

secara

Simultan (Uji F)

tersebut mempunyai makna sebagai

Uji simultan atau uji F merupakan

berikut:

uji secara bersama-sama untuk menguji

Costanta

artinya

pengaruh variabel Kompensasi langsung

bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari

dan Kompensasi tidak Langsung secara

variabel Kompensasi Langsung (X1 ),

simultan terhadap variabel Komitmen

Kompensasi tidak Langsung (X2 ), maka

organisasi. Pengujian pengaruh antar

nilai Komitmen Organisasi (Y) naik

variabel secara simultan dengan cara

sebesar 7,918

membandingkan F hitung

βX1

sebesar

7,918

dengan F

: Besarnya koefisien variabel

tabel. Apabila F hitung ≥ F tabel maka

Kompensasi 0.433 yang berarti setiap

hipotesis penelitian dinyatakan diterima

peningkatan

Kompensasi

sebaliknya jika F hitung ≤ F tabel maka

Langsung, maka secara positif akan

hipotesis dinyatakan ditolak atau juga

mengakibatkan peningkatan Komitmen

dapat membandingkan P value dengan

Organisasi

nilai sig. (P value < 0,05). Apabila P

variabel

dengan

asumsi

variabel

lainnya konstan.
βX2

value < 0,05 maka hipotesis diterima

: Besarnya koefisien variabel

sebaliknya

Kompensasi tidak Langsung sebesar

P value

> 0,05 maka

hipotesis dinyatakan ditolak.

0,369 yang berarti setiap peningkatan

Hasil

penelitian

secara

simultan

variabel kompensasi tidak Langsung,

menunjukan bahwa Fhitung ≥ Ftabel

maka secara positif akan mengakibatkan

(37,802 ≥ 1.68). Hasil penelitian ini juga

peningkatan

dapat dilihat pada P value dengan nilai

Komitmen

organisasi

dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Hasil regresi berganda

sig, dimana P value < 0,05 (0,000 <

di atas

0,005) dengan demikian hipotesis yang

menunjukkan bahwa

variabel bebas

menyatakan

yakni

langsung

Langsung

Kompensasi

Kompensasi

tidak

dan

variabel
dan

Kompensasi

Kompensasi

tidak

Langsung

Langsung berpengaruh secara simultan

berpangaruh terhadap variabel terikat

terhadap variabel Komitmen Organisasi

yakni Komitmen Organisasi. Selain itu

diterima.

dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa
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9.

Pengujian

Hipotesis

organisasi menunjukan bahwa t hitung ≥

Secara

t tabel (2,138 ≥ 1.68) Hasil penelitian

Parsial.
a. Pengaruh

Kompensasi

Langsung

ini juga dapat dilihat pada P value

terhadap Komitmen Organisasi

dengan nilai sig, dimana P value < 0,05

Uji

(0,031

parsial

merupakan

proses

<

0,05)

dengan

demikian

pengujian setiap variabel independen

hipotesis yang menyatakan Kompensasi

terhadap

tidak Langsung berpengaruh terhadap

pengujian

variabel

dependen

pengaruh

atau

variabel

Komitmen organisasi diterima.

Kompensasi langsung terhadap variabel

Interpretasi Hasil Penelitian

Komitmen Organisasi. Untuk menguji

1. Analisis

Pengaruh Kompensasi

pengaruh secara parsial dengan cara

Langsung dan Kompensasi tidak

membandingkan t hitung dengan t tabel.

Langsung

Apabila t hitung ≥ t tabel

terhadap Komitmen organisasi.

maka

secara

simultan

hipotesis penelitian dinyatakan diterima

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa

sebaliknya jika t hitung ≤ t tabel maka

kompensasi langsung dan kompensasi

hipotesis dinyatakan ditolak atau juga

tidak

dapat membandingkan P value dengan

simultan terhadap komitmen organisasi

nilai sig. (P value < 0,05). Apabila P

karyawan pada PT.

value < 0,05 maka hipotesis diterima

Kecamatan Tayando-Tam dengan angka

sebaliknya

koefisien regresi sebesar sebesar 0,779

P value

> 0,05 maka

hipotesis dinyatakan ditolak.

yang

Hasil penelitian menunjukan bahwa

langsung

berpengaruh

artinya

secara

Davin Mutiara

semakin

baik

sistem

pemberian kompensasi langsung dan

t hitung ≥ t tabel (2,651 ≥ 1.68). Hasil

tidak

penelitian ini juga dapat dilihat pada P

komitmen organisasi karyawan sebesar

value dengan nilai sig dimana P value <

0,607. Sedangkan nilai R Square (R2 )

0,05 (0,011 < 0,005) dengan demikian

menunjukkan angka sebesar 0,607. Hal

hipotesis yang menyatakan Kompensasi

ini berarti bahwa Kompensasi langsung

Langsung

dan

berpengaruh

terhadap

langsung

tidak

akan

langsung

Komitmen organisasi diterima.

kontribusi

sebesar

b. Pengaruh Kompensasi tidak langsung

pembentukan

meningkatkan

memberikan

60,7%

Komitmen

terhadap
Organisasi,

Terhadap Komitmen organisasi

selebihnya dibentuk oleh faktor lain

Hasil penelitian menunjukan bahwa

diluar penelitian ini sebesar 39,93%.

pengaruh variabel Kompensasi tidak

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil

langsung terhadap variabel komitmen

peneltian yang dilakukan oleh Apriyanti
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(2016), Komang (2015) dan Miller

karyawan yang bersangkutan. Semakin

(2014)

banyak

dimana

dalam penelitian ini

karyawan

yang

diberi

dijadikan sebagai referensi oleh penulis.

kompensasi langsung dan tidak langsung

Kompensasi

tidak

yang layak dan adil berarti semakin

bentuk

banyak karyawannya yang berprestasi

langsung

langsung

merupakan

dan
setiap

penghargaan yang diberikan kepada
karyawan

sebagai balas

jasa

tinggi.

atas

PT.

Davin

Mutiara

memberikan

kontribusi yang mereka berikan kepada

kompensasi kepada para karyawannya

organisasi. Kompensasi langsung dan

dalam

tidak langsung merupakan balas jasa

langsung. Kompensasi langsung yang

yang wajib diberikan oleh perusahaan

diberikan berupa gaji tetap, insentif dan

kepada karyawan atas partisipasi atau

bonus yang dibayarkan sesuai dengan

kontribusinya

waktu yang telah ditentukan dan juga

di

dalam

kegiatan

bentuk

langsung

tidak

perusahaan. Kompensasi langsung dan

berdasarkan

tidak langsung penting bagi karyawan

karyawan sebagaimana yang Hasibuan

karena

(2008)

sebagai

individu,

besarnya

katakan

kompensasi langsung dan tidak langsung

pembayaran

mencerminkan

berdasarkan

ukuran

nilai

karya

kinerja

dan

masing-masing

bahwa

sistem

kompensasi

selalu

waktu,

hasil

ataupun

mereka di antara karyawan itu sendiri,

borongan. Kompensasi tidak langsung

keluarga

Program

yang dibayarkan kepada karyawan oleh

kompensasi langsung dan tidak langsung

PT. Davin Mutiara berupa jaminan

juga penting bagi perusahaan, hal itu

kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap

mencerminkan upaya organisasi untuk

karyawan didaftarkan sebagai anggota

mempertahankan sumber daya manusia

BPJS

atau dengan kata lain agar karyawan

Ketenagakerjaan

mempunyai

komitmen

tanggung jawab perusahaan kepada

perusahaan.

mereka. Secara teori manakala karyawan

yang

dan

masyarakat.

loyalitas

tinggi

dan

pada

Kesehatan

maupun

sebagai

bentuk

Kompensasi yang tinggi pada seorang

merasa

karyawan mempunyai implikasi bahwa

segala kebutuhannya atau dengan kata

organisasi memperoleh keuntungan dan

lain perusahaan sangat memperhatikan

manfaat maksimal dari karyawan yang

kesejahteraan

bersangkutan

karyawannya

kompensasi

karena
sangat

tinggi/rendahnya

besarnya

ditentukan

produktivitas

perusahaan telah memenuhi

maupun
maka

hal

keselamatan
ini

akan

oleh

menimbulkan tanggung jawab moral

kerja

setiap karyawan untuk memberikan

11

kinerja terbaiknya pada perusahaan.

hanya itu setiap karyawan juga diberikan

Selain pemberian kompensasi langsung

mess atau tempat tinggal gratis dari

PT. Davin Mutiara juga kompensasi

perusahaan beserta uang makan 3 kali

tidak langsung kepada karyawan Yang

sehari.

pertama

ialah

kompensasi

Tidak

mengukur variabel komitmen organisasi

langsung

yang

berkaitan

dengan

pada penelitian ini, indikator bersedia

pekerjaan yang mencakup kesempatan

bekerja keras menjadi indikator dengan

promosi bagi mereka yang menunjukan

respon

kinerja yang baik, adanya apresiasi dari

kompensasi langsung dan kompensasi

atasan dan yang tak kalah penting adalah

tidak langsung yang dilakukan oleh PT.

pelatihan.
kompensasi
berkaitan

Yang
Tidak
dengan

Dari ketiga

tertinggi.

pertama

ialah

Davin

langsung

yang

karyawannya

pekerjaan

yang

komitmen

indikator

Artinya

Mutiara

organisasi

pemberian

kepada

berpengaruh

yang

para
terhadap

mereka

yang

mencakup kesempatan promosi bagi

ditunjukkan dengan bersedianya mereka

mereka yang kompensasi tidak langsung

untuk bekerja keras demi tercapainya

yang tidak berkaitan langsung dengan

tujuan organisasi yang telah disepakati

pekerjaan.

ini

bersama. Hasil penelitian ini mendukung

mencakup tempat kantor yang nyaman

penelitian sebelumnya yag dilakukan

dan fasilitas kantor yang memadai, tak

oleh Akhmadi Prabowo, Jurnal (2015).

Kompensasi

macam
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PENUTUP
pengaruh sebesar 39% disebabkan

1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil

oleh varibel - variabel lain diluar

dalam penelitian ini adalah:

model ini.

1. Karyawan pada PT. Davin Mutiara

2. Saran

Kecamatan Tayando – Tam tidak ada
yang

menyatakan

Adapun

ingin

merasa

puas

yang

dapat

dikemukan sebagai berikut :

meninggalkan perusahan dan juga
mereka

saran

1. Bagi

dengan

perusahan

kedepannya

diharapkan

menerapkan

sistem

kompensasi yang di berikan kepada

kompensasi langsung dan tidak

mereka.

langsung yang lebih baik lagi dari

Hal ini yang membuat

penulis tertarik untuk mengetahui

sekarang

seperti

apakah hanya kompensasi langsung

penerimaan

gaji,

dan tidak langsung yang membuat

bonus sehingga nantinya memberi

mereka

untuk

dampak bukan hanya pada kinerja

organisasi, itulah mengapa penelitian

tetapi juga menghindari terjadinya

ini dilakukan

turnover intention.

berkomitmen

2. Berdasarkan hasil perhitungan nilai

insentif,

dan

2. Bagi perusahan disarankan untuk

koefisien determinasi sebesar 61%

memberikan

artinya

jaminan

pengaruh

lambatnya

Kompensasi

jamsostek

atau

kesehatan

serta

Langsung dan Kompensasi Tidak

keselamatan kerja

Langsung

karyawan baik itu yang telah lama

terhadap

Komitmen

Organisasi adalah sebesar

61%.

pada

semua

bekerja maupun karyawan baru.

Berarti, Kompensasi Langsung dan

3. Perusahan

disarankan

untuk

Kompensasi

Tidak

Langsung

memberikan kepada semua anggota

berpengaruh

terhadap

Komitmen

organisasi kesempatan promosi agar

Organisasi cukup tinggi. sedangkan

mereka senantiasa termotivasi untuk

sisanya sebesar 40% (100% - 61%)

memberikan

dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan

kinerja mereka yang dimiliknya.

kata

lain,

variabilitas

Komitmen

4. Bagi

dan

peneliti

selanjutnya

Organisasi dapat diterangkan dengan

diharapkan

menggunakan variabel Kompensasi

kekurangan dalam penelitian ini

Langsung dan Kompensasi Tidak

sebagai bahan untuk melakukan

Langsung sebesar 60%, sementara

penelitian
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dapat

meningkatkan

menjadikan

selanjutnya.
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