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ABSTRAK

Mengingat budaya organisasi merupakan kunci keberhasilan organisasi,sehingga banyak penelitian dilakukan untuk
mengidentifikasi nilai atau norma-norma perilaku yang bisa memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasi.
Penelitian ini bertujuan Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dan pengaruh kompensasi
terhadap kinerja karyawan serta pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini
dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat dengan pertisipasi seluruh karyawan organic perusahaan.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Metode analisis data kuantitatif menggunakan regresi
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan, sedangkan kompensasi terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara itu,
budaya organisasi dan kompensasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil
analisis tambahan dengan metode regresi berganda menunjukkan kompensasi intrinsic berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan, sedangkan kompensasi ekstrinsik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kata Kunci: Kompensasi, Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan

ABSTRACT

Given the organization's culture is the key to organizational success, so much research is done to identify the values and
norms of behavior that can contribute to the success of the organization. This study aims to: 1) analyze the influence of
organizational culture on employee performance, 2) the impact of compensation on employee performance; and (3) the
impact of organization culture and compensation on employee performance. The research was conducted at the Main
Office of BPJS employment. The partipants were all organic employees of the office. The data were collected by using
interviews and questionnaires. The analysis was conducted quantitatively using multiple regression method. The result
reveal that organization culture has significant impact on employee performance, while compensation has no significant
impact. Simultaneously, organization culture and compensation have significant impact on employee performance.
Furthermore, additional analysis reveals that intrinsic compensation has significant impact on employee performance,
while extrinsic compensation has no significant impact.

Keywords: Compensation, Organizational Culture, Employee Performance

PENDAHULUAN
Mengingat budaya organisasi merupakan

kunci keberhasilan organisasi,sehingga banyak
penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi nilai
atau norma-norma perilaku yang bisa memberikan
kontribusi bagi keberhasilan organisasi (Abdul
Rashid dalam Nugroho dkk., 2006). Namun
demikian, relatif sedikit yang meneliti hubungan
budaya organisasi dengan variabel-variabel
sumber daya manusia, khususnya kinerja

karyawan (Pool dalam Nugroho dkk., 2006).
Sehingga perlu dilakukan penelitian tentang
pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan.Hal ini dilakukan agar BPJS
Ketenagakerjaan dapat menyusun strategi yang
tepat dalam melakukan sosialisasi budaya
organisasi, yang pada akhir mengarah pada
kesuksesan organisasi.

Selain Budaya Organisasi yang berperan
sebagai penentu keberhasilan suatu organisasi,
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faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap
kinerja adalah kompensasi. Hal ini terkait dengan
peran SDM sebagai kunci kesuksesan organisasi,
dimana manusia sebagai makhluk dengan akal
pikiran, perasaan kebutuhan, dan harapan.
Sehingga manusia memerlukan perhatian
tersendiri karena faktor-faktor tersebut mem-
pengaruhi prestasi, dedikasi, loyalitas serta
kecintaan terhadap pekerjaan dan organisasinya
(Hasibuan, 1994).

Salah satu bentuk penghargaan organisasi
atas kinerja karyawan adalah dengan memberikan
kompensasi yang adil.Pentingnya kompensasi
sebagai indikator kepuasan dalam bekerja sulit
ditaksirkarena pandangan-pandangan karyawan
mengenai uang atau imbalan, sangat subyektif dan
merupakan sesuatu yang khas dalam industri
(Fraser, 1992). Lebih jauh lagi ketidakadilan
dalam memberikan upah atau gaji diduga meru-
pakan sumber ketidakpuasan karyawan terhadap
kompensasi yang pada akhirnya menyebabkan
penurunan kinerja karyawan (Strauss dan Sayles,
1990).

Kompensasi penting bagi karyawan karena
besarnya kompensasimencerminkan ukuran nilai
karya karyawan diantara rekan kerja, keluarga dan
masyarakat. Makna kompensasi juga penting bagi
perusahaan, karena mencerminkan upaya orga-
nisasi untuk mempertahankan sumberdaya
manusia atau dengan katalain agar karyawan
mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi
pada organisasi (Handoko, 1994).

Michael dan Harold (1993), membagi
kompensasi dalam tiga bentuk, yaitu material,
sosial dan aktivitas. Kompensasi material meliputi
uang, tunjangan segala segala bentuk penguat
fisik (physical reinforcer), misalnya fasilitas
parkir, telepon dan ruangkantor yang nyaman.
Sedangkan kompensasi sosial berhubungan erat
dengan kebutuhanberinteraksi dengan orang lain.
Bentuk kompensasi ini misalnya rekreasi,
pembentukan kelompok pengambil keputusan,
dan kelompok khusus untukmemecahkanmasalah
perusahaan.

Kompensasi aktivitas merupakan
kompensasi yang mampu mengkompensasikan
aspek-aspek pekerjaan yang tidak disukai
karyawan dengan memberikan kesempatan untuk
melakukan aktivitas tertentu.Bentuk kompensasi
aktivitas dapat berupa “kekuasaan” yang dimiliki
karyawan untuk melakukan aktivitas diluar

pekerjaan rutinnya sehingga tidak timbul
kebosanan. Ketiga bentuk kompensasitersebut,
dapat memotivasi karyawan baik dalam penga-
wasan, prestasi kerja, keanggotaan, keamanan,
pengembangan pribadi maupun komitmen ter-
hadap perusahaan.

Menurut Hasibuan dalam Suryoadi (2012),
kebijakan kompensasi baik dilihat dari jumlah,
komponen maupun waktu pembayarannya, dapat
mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan
untuk mencapai kinerja yang optimal sehingga
membantu terwujudnya sasaran perusahaan.

Peningkatan kompensasi yang diterima
terbukti mampu meningkatkan motivasi bekerja
karyawan PT. Slamet Langgeng Abadi di
Purbalingga, yang mengarah pada peningkatan
kinerja (Dito, 2010) Sejalan dengan hal tersebut
penelitian Suryoadi (2012), pada karyawan Bank
Muamalat di Semarang menunjukkan bahwa
kompensasi berhubungan positif dengan kinerja
karyawan, dimana peningkatan pemberian kom-
pensasi diikuti dengan peningkatan kinerja
karyawan.

Sulistyani dan Rosidah dalam Suryoadi
(2012), menyatakan bahwa kompensasi ber-
hubungan signifikan dengan kinerja karena setiap
karyawan berharap memiliki kehidupan yang
lebih baik sesuai pengorbanan dan tanggung
jawab yang dibebankan perusahaan.Kompensasi
sebagai penghargaan atas keberhasilan karyawan
dalam menunaikan kewajibannya sekaligus
sebagai pengakuan atas kemampuan karyawan
dalam menduduki posisi yang lebih tinggi di suatu
organisasi. Perusahaan harus menetapkan kom-
pensasi yang tepat, agar tercapainya tujuan peru-
sahaan secara lebih efektif dan efisien. Tujuan
penelitian ini adalah Menganalisis pengaruh
budaya organisasi dan kompensasi secara
bersama-sama terhadap kinerja karyawan BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Pusat.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian

Rancangan Penelitian merupakan dasar
dalam melakukan penelitian sekaligus mem-
berikan prosedur untuk mendapatkan data guna
menyelesaikan masalah penelitian.Penelitian kali
ini berjenis deskriptif dan kausal. Menurut Umar
(2005), penelitian deskriptif bertujuan meng-
gambarkan sesuatu.Sedangkan penelitian disain
kausal bertujuan mengukur huhungan antar
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variabel atau berguna untuk menganalisis
bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel
lain (Umar, 2013).

Teknik pengambilan sampel
Teknik pengambilan sampel menggunakan

non random probability sampling design.Metode
ini digunakan ketika sejumlah elemen dalam
populasi tidak dapat diidentifikasi secara
individual. Jenis non random probability
sampling design yang digunakan adalah
judgemental/purposive sampling, dimana peneliti
memilih sampel berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan.

Jenis dan sumber data
Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Data kuantitatif, Data berupa angka-angka
yang diperoleh dari Company ProfileBPJS
KetenagakerjaanSejajaran Kantor Pusat.Data
tersebut meliputi; komposisi karyawan
berdasarkan jenis kelamin,status, usia, pendidikan
terakhir, masa kerja, penghasilan dan data-data
lainnya yang menunjang penelitian. Data
kualitatif Data yang diperoleh dari BPJS
Ketenagakerjaan SejajaranKantor Pusatyang tidak
berbentuk angka, seperti gambaran umum
instansi, hasil kuesioner, hasil wawancara dan
data-data lain yang menunjang penelitian.

Sumber Data dalam Penelitian memerlukan
data baik kualitatif maupun kuantitatif untuk
menguji hipotesis. Data tersebut merupakan fakta
yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri
dari dua sumber, yaitu Data Primer, yaitu data
yang diambil secara langsung dari objek
penelitian. Cara yang digunakan dalam
memperoleh data primer yaitu dengan observasi,
wawancara dan kuesioner yang diberikan pada
karyawan BPJS KetenagakerjaanSejajaran Kantor
Pusat. Data Sekunder, yaitu data yang
dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen
yang ada di instansi tersebut. Data ini berupa
gambaran umum instansi, misalnya sejarah
berdirinya, struktur organisasi dan job description.

Teknik pengumpulan data
Pelaksanaan pengumpulan data penelitian

ini dilakukan dengan metode Penelitian Lapangan
(Field Research) yaitu, penelitian yang dilakukan
secara langsung guna memperoleh data yang erat

kaitannya dengan penelitian ini. Data dapat
diperoleh dari Wawancara, Observasi (Obser-
vation), Angket (Quesionnaire). Penelitian
Kepustakaan (Library Research) Dimana data
diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur,
bahan referensi, bahan kuliah, dan hasil penelitian
lainnya yang berhubungan dengan obyek yang
diteliti. Hal ini dilakukan peneliti untuk menda-
patkan tambahan pengetahuan mengenai masalah
yang sedang dibahasnya.

Teknik analisis data
Teknik analisis data dilakukan dengan cara

Uji Validitas, Uji Realibilitas, Analisis Kuantitatif
Deskriptif, Analisis Statistik Inferensial, Analisis
Regresi Berganda, Uji Multikolinearitas, Uji
Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Koefi-
sien Determinasi (R2).

HASIL
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa

semua responden menjawab setuju dan sangat
setuju untuk semua pada Kuesioner Kinerja
Karyawan. Dimana respon mayoritas berada pada
item ke 2 skala respon Setuju, dengan prosentase
sebesar 62.04%. Peneliti menduga jawaban
responden yang cenderung positif dikarenakan
kalimat item yang menimbulkan respon atau
jawaban positif dari responden.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa, pada
umumnya responden menjawab sesuai dengan
nilai budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan
yang telah ditetapkan. Respon terbanyak ada di
item no.5, berada pada  setuju dan sangat setuju
untuk semua pada Kuesioner Kinerja Karyawan.
Dimana respon mayoritas berada pada item ke 5
skala Setuju dengan prosentase sebesar 62.04%.
Beberapa respon berada pada skala Kurang
Setuju, dengan rentang prosentase 0.93% –
4.63%. Hal ini menunjukkan sebagian kecil
karyawan belum memahami dengan baik nilai
budaya dan etos kerja yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa
respon terbanyak berada pada item No. 1 skala
Setuju dengan prosentasi 66.67%. Meskipun
begitu cukup banyak respon yang berada pada
kategori Kurang Setuju, yaitu pada item No. 3
dengan prosentasi 27.78%. Hal ini mengindika-
sikan ada beberapa karyawan yang memiliki
semangat berprestasi cenderung rendah.
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Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Kinerja Karyawan

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Budaya Organisasi

N % N % N % N % N %

1
Bagi Saya bekerja adalah ibadah dengan
begitu Saya mampu memberikan pelayanan
tulus ikhlas kepada berbagai stakeholder

0 0 0 0 1 0.93 48 44.63 59 54.63

2
Saya senantiasa memacu diri untuk
berprestasi

0 0 0 0 1 0.93 63 58.33 44 40.74

3
Saya bekerja sesuai aturan yang berlaku
sehingga menjadi teladan bagi rekan kerja
yang lain

0 0 0 0 6 5.56 65 60.19 37 34.26

4
Saya selalu mematuhi peraturan yang ada
dalam bekerja meskipun tidak ada
pengawasan

0 0 0 0 2 1.85 60 55.56 46 42.59

5
Saya mampu menerima perbedaan pendapat
dalam kelompok demi tercapainya tujuan
perusahaan

0 0 0 0 2 1.85 68 62.96 38 35.19

6
Saya mampu bekerja dalam tim untuk
menyelesaikan tugas yang diberikan

0 0 0 0 1 0.93 63 58.33 44 40.74

7
Saya tertantang untuk terus berinovasi,
berkretivitas agar pekerjaan dapat
dilaksanakan lebih maksimal

0 0 0 0 2 1.85 62 57.41 43 39.81

8
Saya berusaha memberikan hasil kerja
terbaik bagi perusahaan dalam keadaan
apapun

1 0.93 0 0 3 2.78 59 54.63 45 41.67

9
Saya langsung mengerjakan pekerjaan/ tugas
yang diberikan sesuai aturan-aturan
perusahaan

0 0 0 0 5 4.63 62 57.41 41 37.96

10

Saya merupakan bagian dari Perusahaan oleh
karena itu Saya berusaha semaksimal
mungkin mencari solusi terbaik untuk setiap
masalah pekerjaan yang muncul

0 0 1 0.93 2 1.85 52 48.15 53 49.07

No Indikator Budaya Organisasi
Kategori

(1) STS (2) TS (3) KS (4) S (5) SS

N % N % N % N % N %

1
Saya selalu bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan pekerjaan agar mendapatkan
hasil maksimal

0 0 0 0 1 0.93 44 40.74 63 58.33

2
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat
waktu (sesuai tenggat waktu yang
ditetapkan)

0 0 0 0 3 2.78 67 62.04 38 35.19

3

Saya mampu mengoptimalkan sumber daya
yang ada (tenaga, materi, teknologi, sarana-
prasarana kantor) untuk memudahkan Saya
dalam bekerja

0 0 0 0 0 0 52 48.15 56 51.85

4
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan
secara mandiri

0 0 1 0.93 20 18.52 60 55.56 27 25

5
Saya berusaha memberikan dukungan
kepada atasan/bawahan/rekan selevel agar
dapat bekerja secara maksimal

0 0 0 0 3 2.78 57 52.78 48 44.44

Indikator Kinerja KaryawanNo (1) STS (2) TS (3) KS (4) S (5) SS
Kategori
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Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Kompensasi Intrinsik (Item Favorable)

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Tambahan (Uji t)

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Tambahan (Uji F)

Pada Tabel 4 terlihat bahwa Hasil Uji t
pada Variabel Kompensasi Intrinsik menunjukkan
nilai Sig sebesar 0.00 < 0.05, sedang hasil Uji t
pada Variabel Kompensasi Ekstrinsik menunjuk-
kan bahwa nilai Sig sebesar 0.457>0.05, hal ini
berarti terdapat pengaruh positif signifikan antara
Kompensasi Intrinsik terhadap Kinerja Karyawan.
Sementara itu, Kompensasi Ekstrinsik terbukti
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
Kinerja Karyawan.

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa Koefi-
sien Determinasi (R Square)  sebesar 0.367
artinya 36.7% variasi Variabel Kinerja Karyawan
dapat dijelaskan oleh Variabel Kompensasi
Intrinsik dan Kompensasi Ekstrinsik, sedangkan
sisanya sebesar 63.3% dijelaskan variabel lain
diluar model penelitian. Kompensasi Intrinsik dan
Ekstrinsik hanya mampu menjelaskan sebagian
kecil dari Kineja Karyawan.Hal menjelaskan
mengapa Kompensasi (Intrinsik dan Ekstrinsik)

N % N % N % N % N %

1
Bagi Saya bekerja adalah ibadah dengan
begitu Saya mampu memberikan pelayanan
tulus ikhlas kepada berbagai stakeholder

0 0 0 0 1 0.93 72 66.67 35 32.41

3
Saya senantiasa memacu diri untuk
berprestasi

0 0 1 0.93 30 27.78 61 56.48 16 14.81

5
Saya bekerja sesuai aturan yang berlaku
sehingga menjadi teladan bagi rekan kerja
yang lain

0 0 1 0.93 12 11.11 69 63.89 26 24.07

7
Saya selalu mematuhi peraturan yang ada
dalam bekerja meskipun tidak ada
pengawasan

1 0.93 5 4.63 12 11.11 57 52.78 33 30.56

No
Indikator Kompensasi Intrinsik

(FAVORABLE)

Kategori
(1) STS (2) TS (3) KS (4) S (5) SS
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tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja. Uji
F menunjukkan nilai Sig sebesar 0.000 < 0.05, hal
ini menunjukkan bahwa kompensasi intrinsik dan
ekstrinsik secara bersama-sama berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja karyawan

PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan

bahwa budaya organisasi dan kompensasi secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan.Hal ini sejalan dengan
penelitian Shahzad dkk (2012), dimana karyawan
yang menganut nilai/value yang sama dengan
nilai/value organisasi, memudahkan pencapaian
goal organisasi yang pada akhirnya mengarah
pada peningkatkan kinerja organisasi.

Menurut Saffold dalam Shahzad dkk
(2012), budaya mampu membentuk proses
organisasi, yang pada akhirnya mampu
menciptakan dan memodifikasi budaya tersebut.
Budaya organisasi yang kuat perlu dimiliki
organisasi dikarenakan budaya memiliki tiga
fungsi penting yaitu  Budaya organisasi  berfungsi
sebagai social control. Penerapannya seperti
social norm yang menjadi acuan berpikir dan
bertingkah laku seluruh karyawan dalam
organisasi. Penerapannya bisa formal, tertulis
maupun informal, tidak tertulis. Karyawan yang
bertingkah laku bertentangan dengan value/norma
perusahaan akan mendapat sanksi (baik formal
maupun sosial). Budaya organisasi berperan
sebagai social glue untukmenyatukan karyawan,
membuat karyawan merasa bagian dari organisasi
dan Budaya organisasi berfungsi memudahkan
pemahaman karyawan atas proses bisnis dan
tujuan organisasi.

Melalui pemaparan di atas dapat disim-
pulkan bahwa fungsi utama budaya organisasi
adalah sebagai kontrol atas perilaku karyawan.
Sama halnya dengan budaya organisasi, kompen-
sasi juga berperan sebagai kontrolterhadap kinerja
karyawan. Fred dalam Pokorny (2008), menya-
takan bahwa pemberian kompensasi mengha-
silkan efek seperti Price Effect Terjadi ketika
pemberian kompensasi ekstrinsik mampu mening-
katkan kinerja karyawan dan karyawan tergerak
untuk meningkatkan kinerja untuk mendapatkan
kompensasi ekstrinsik tersebut.Disini Kompensasi
memiliki daya tarik tersendiri bagi karyawan,
sehingga mampu mendorong karyawan menyele-
saikan pekerjaan. Crowding Effect, Terjadi ketika

pemberian kompensasi ekstrinsik menurunkan
motivasi intrinsik. Dimana karyawan menyele-
saikan pekerjaan hanya untuk mendapatkan
kompensasi.Terlebih ketika kompensasi tersebut
didapatkan tanpa mempertimbangkan kinerja baik
atau buruk, mengakibatkan karyawan “malas”
bekerja (karena kinerja baik atau buruk,
kompensasi tetap diterima).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang
Awad dan Saad (2013), pada karyawan swasta di
Malaysia, dimana budaya organisasi yang kuat
terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan.
Demikian juga penelitian yang dilakukan pada
140 karyawan COMSATS Sekolah Teknologi
Informasi di Pakistan, menunjukkan bahwa
budaya organisasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan dan membawa pada
peningkatan kinerja organisasi  Budaya organisasi
juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan  industri pengolahan kayu skala
menengah di Jawa Timur (Koesmono, 2005).

Di sisi lain penelitian yang dilakukan oleh
Sumarto dan Subroto (2011), pada karyawan
Perusahaan Industri Alat Mobil dan Motor dimana
budaya organisasi terbukti tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini
dikarenakan Industri Otomotif merupakan Industri
yang lemah dalam hal Budaya Organisasi.
Perusahaan Industri Otomotif tidak memiliki
atribut organisasi yang spesifik (seperti; warna
seragam, logo dan bangunan khas organisasi),
tidak memiliki aturan, nilai-nilai yang dianut
organisasi dalam bentuk tertulis akibatnya nilai-
nilai organisasi menjadi kurang jelas dan sulit
dipahami karyawan. Perusahaan Industri Otomotif
juga tidak memiliki program sosialisasi budaya
perusahaan, proses ini dianalogikan sebagai
“brain wash”, adanya sosialisasi budaya peru-
sahaan dapat membantu karyawan baru dalam
melakukan adaptasi dengan organisasi yang baru
dimasukinya.

Budaya organisasi yang kuat menjadi
pedoman bagi karyawan dalam bertingkah laku.
Budaya berperan sebagai “normative glue” yaitu
berfungsi mengikat komponen organisasi secara
keseluruhan.Belief maupun value dalam budaya
organisasi mempengaruhi pemikiran dan tingkah
laku anggota organisasi, melalui sistem kognitif.
Dengan kata lain, ketika suatu value sudah
terinternalisasi dalam diri individu, maka perilaku
yang dimunculkan akan sesuai dengan value
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tersebut (Tichy dalam Shahzad, 2012). Ketika
individu sudah bertingkah laku sesuai nilai-nilai
budaya organisasi maka goal atau tujuan
organisasi lebih mudah dicapai.Didukung dengan
kualitas SDM yang baik, teknologi informasi yang
canggih, strategi perusahaan yang tepat maka
kesuksesan perusahaan dapat diraih.

Pengukuran Budaya Organisasi juga sudah
dilakukan BPJS Ketenagakerjaan, yang
diwujudkan dalam bentuk Survey Employee
Engagement. Survey ini dilakukan  untuk
mengukur sejauh mana budaya organisasi
terinternalisasi dalam diri karyawan. Seperti yang
dikatakan Denison (2010), bahwa Employee
Engagement adalah cerminan budaya organisasi.
Nilai mean dari Employee Engagement meng-
gunakan kriteria Gallup, yaitu: (1) ‘Engaged’
dengan nilai mean = 3.68 – 5.00. (2) ‘Not
Engaged’ dengan nilai mean = 2.34 - 3.67. (3)
‘Actively Disengaged’ dengan nilai mean  = 1.00
– 2.33.

Selanjutnya kompensasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan.Hal ini
berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya,
dimana kompensasi terbukti mampu mening-
katkan kinerja (Resurreccion, 2012). Demikian
juga penelitian yang dilakukan pada Karyawan
BKKBN Jawa Timur menunjukkan kompensasi
dan penghargaan secara simultan berpengaruh
positif signifikan terhadap kinerja karyawan.
Namun pemberian signifikan kompensasi secara
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan.

Lebih lanjut, Jankingthong dan Rurkkhum
(2012), menyatakan bahwa kompensasi bukanlah
faktor utama dalam menentukan kinerja sese-
orang, ada empat faktor lain yang lebih penting
dalam menentukan kinerja yaitu; transformational
leadership, organization justice, work engage-
ment dan public service motivation (PSM).
Sementara itu Razek (2011), menyatakan bahwa
kinerja individu lebih ditentukan organizational
climate dibandingkan kompensasi semata.
Dimana organizational climate merupakan suatu
set karakteristik yang membedakan organisasi
satu dengan yang lain, meliputi; struktur
organisasi, norma dan ratio kinerja, rentang
supervise, hubungan antar karyawan, pengem-
bangan SDM serta peraturan kebijakan organisasi.

Seperti halnya penelitian Gneezy dan
Rustichni (2000), yang membandingkan kinerja

tiga kelompok (kelompok tanpa insentif,
kelompok insentif rendah dan kelompok insentif
tinggi) dalam mengerjakan Test IQ. Dimana
ditemukan model hubungan V-Shaped antara
kinerja dengan intensitas insentif.

Penelitian di BPJS Ketenagakerjaan dimana
Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terha-
dap kinerja menunjukkan terjadinya motivation
crowding effect. Dimana telah dilakukan pening-
katan kompensasi (seperti; peningkatan gaji,
tunjangan grade, uang makan, beasiswa ke dalam
dan luar negeri) namun hal tersebut tidak
menyebabkan peningkatan kinerja karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Variabel Budaya Organisasi dan Kom-

pensasi secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan, kepuasan
kompensasi, Budaya Organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Guna
Kimia. Penelitian selanjutnya agar menambah
jumlah variable bebas seperti; transformational
leadership, work engagement, organizational
climate, untuk dilihat bagaimana pengaruhnya
terhadap kinerja karyawan.
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