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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dari 
Kompensasi, Motivasi dan Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech. 

Penelitian ini didasari oleh beberapa teori yang mendukung penelitian, yang 
berhubungan dengan Kompensasi, Motivasi dan Pengembangan Karir terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakam data primer. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh 
karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech. Data penelitian diperoleh dari hasil 
penyebaran kuesioner. Setelah pengumpulan data selesai maka langsung dilakukan 
pengolahan data penelitian dengan melakukan pengujian regresi linier berganda 
untuk mengetahui hasil dari hubungan variabel yang diteliti dengan menggunakan 
aplikasi SPSS versi 22. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompensasi mempunyai 
nilai sig 0,000 < dari 0,05 dan mempunyai t hitung 6,602 > dari t tabel 2,004. Maka 
dapat disimpulkan secara parsial Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Produktivitas Kerja Karyawan, variabel Motivasi mempunyai nilai sig 0,010 
< dari 0,05 dan mempunyai t hitung 2,677 > dari t tabel 2,004. Maka dapat disimpulkan 
secara parsial Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas 
Kerja Karyawan, variabel Pengembangan Karir mempunyai nilai sig 0,006 < dari 0,05 
dan mempunyai t hitung 2,890 > dari t tabel 2,004. Maka dapat disimpulkan secara 
parsial Pengembangan Karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Produktivitas Kerja Karyawan Dan secara simultan variabel kompensasi, motivasi dan 
pengembangan karir terhadap produktivitas kerja mempunyai nilai sig sebesar 0,000 
< 0,050 dan nilai F hitung sebesar 60,470 > dari F tabel 2,77. Maka dapat disimpulkan 
secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi, motivasi, dan 
pengembangan karir terhadap produktivitas kerja, serta mempunyai nilai R2 sebesar 
77,1% sedangkan sisanya 22,9% dipengaruhi faktor lain. 

 

Kata Kunci : Kompensasi, Motivasi, Pengembangan Karir, dan Produktivitas 

Kerja Karyawan. 
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DEVELOPMENT ON EMPLOYEE WORK PRODUCTIVITY PT. 

INSURTECH SIMAS INSURTECH 
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SUMMARY 

 
 

This study aims to test whether there is an influence compansation, motivation, 
and career development on employee work productivity PT. Asuransi Simas Insurtech. 

This research is based on several theories that support research, which are 
related to Compensation, Motivation and Career Development on Employee Work 

Productivity. This research uses quantitative methods. This study uses primary data. 
The sample in this study were all employees of PT. Insurance Simas Insurtech. 
Research data obtained from the results of distributing questionnaires. After the data 
collection is complete, the research data processing is immediately carried out by 

conducting multiple linear regression testing to determine the results of the 
relationship between the variables studied using the SPSS version 22 application. 

The results of this study indicate that the compensation variable has a sig value 
of 0.000 < from 0.05 and has a t count of 6.602 > from t table 2.004. So it can be 
concluded that partially Compensation has a positive and significant effect on 
Employee Productivity, the motivation variable has a sig value of 0.010 < of 0.05 and 
has a t count of 2.677 > from t table 2.004. So it can be concluded that partially 
motivation has a positive and significant effect on Employee Productivity, the Career 
Development variable has a sig value of 0.006 < of 0.05 and has a t count of 2.890 > 
from the t table of 2.004. So it can be concluded that partially Career Development 
has a positive and significant effect on Employee Productivity. Simultaneously, the 
variable compensation, motivation and career development on work productivity has 
a sig value of 0.000 < 0.050 and a calculated F value of 60.470 > from F table 2.77. 
So it can be concluded that simultaneously there is a significant influence between 
compensation, motivation, and career development on work productivity, and has a 
R2 value of 77.1% while the remaining 22.9% is influenced by other factors. 

 

Keywords : Compensation, Motivation, Career Development, and 
Productivity Employee Work. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 
 

Setiap perusahan mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

jangka waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan 

bersama semua pihak yang terlibat dalam jalannya aktivitas perusahaan. 

Pencapaian tujuan tersebut tentu membutuhkan kinerja yang maksimal dari 

seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi pimpinan di tingkat teratas 

sampai dengan karyawan di tingkat terbawah. Masing-masing dari unsur SDM 

itu mempunyai peran yang berbeda dan sama pentingnya, seperti halnya 

pimpinan yang berperan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan, dan 

karyawan yang dituntut untuk aktif dan produktif dalam menjalankan tugas- 

tugas perusahaan. Akan tetapi, karyawan yang berjumlah lebih dominan 

merupakan salah satu tanggung jawab utama pimpinan untuk memenuhi 

kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Dengan begitu, produktivitas mereka 

dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan akan menjadi lebih optimal 

dan dapat berkontribusi banyak dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 

Produktivitas kerja karyawan diartikan sebagai perbandingan antara 

hasil yang dicapai dengan peran serta karyawan perusahaan per satuan 

waktu, menurut J. Ravianto (2015:16). Menurut Sinungan (2013:8) 

produktivitas kerja adalah jumlah output yang dihasilkan seseorang secara 

utuh dalam satuan waktu kerja yang dilakukan meliputi kegiatan yang efektif 

dalam mencapai hasil yang bersumber dari input dan menggunakan bahan 

secara efisien. Produktivitas karyawan merupakan hal yang penting dalam 

perusahaan sebagai alat pengukur keberhasilan dalam menjalankan usaha. 

Jika karyawan bekerja secara produktif maka perusahaan dikatakan berhasil 

meraih tujuannya. Dengan kata lain, tanggung jawab yang diselesaikan 

dengan benar dan tepat sesuai arahan yang diberikan merupakan indikator 

utama dari produktivitas karyawan perusahaan. 

 
Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan 

ialah kompensasi. Kompensasi secara sederhana menurut Marwansyah 

(2016:269) bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang didapatkan oleh 

karyawan yang berprestasi atau berhasil mencapai target tertentu dalam 

bentuk penghargaan yang diberikan secara langsung oleh perusahaan. Dari 

wawancara yang dilakukan kepada beberapa karyawan PT. Asuransi Simas 
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Insurtech, pemberian kompensasi dirasa belum optimal hal ini dapat dilihat ada 

beberapa karyawan yang tidak dapat menyelesaikan tugas pekerjaan yang 

diberikan kepadanya dengan optimal. Karyawan tersebut tidak dapat 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan karena 

kurangnya dorongan semangat bagi karyawan yang berkaitan dengan 

kompensasi yang diberikan perusahaan. Pemberian apresiasi yang dilakukan 

baik secara finansial ataupun non finansial, dirasa belum setimpal dengan 

tugas yang diberikan kepada karyawan. Karyawan yang telah menyelesaikan 

target pekerjaannya tidak mendapatkan bonus yang setimpal akan hal 

tersebut. Tidak adanya tunjangan dan asuransi dari perusahaan juga menjadi 

salah satu hal yang dikhawatirkan oleh karyawan. Karyawan merasa kurang 

mendapat jaminan kompensasi atas jerih payahnya dalam bekerja. 

Responden lain mengatakan, PT. Asuransi Simas Insurtech tidak melakukan 

pembayaran kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. 

Misalkan ada tambahan insensif, terkadang pembayaran juga terlambat dan 

jumlahnya kurang sesuai dengan kinerja karyawan. Sehingga hal ini dapat 

menurunkan etos kerja karyawan didalam mencapai tujuan kerja. Faktor lain 

yang juga memegang peranan penting dalam produktivitas kerja karyawan 

adalah motivasi kerja. 

 
Faktor lain yang juga memegang peranan penting dalam produktivitas 

kerja karyawan adalah motivasi kerja. Dalam bahasa latin, motivasi disebut 

sebagai movere yang menggambarkan suatu dorongan yang diberikan kepada 

suatu individu. Dalam manajemen perusahaan, motivasi mempunyai peran 

yang krusial dalam mendorong semangat dan kinerja karyawan untuk 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan kata lain, produktivitas 

karyawan bisa ditingkatkan melalui pemberian motivasi yang cukup agar 

tujuan perusahaan bisa tercapai dengan optimal, menurut Hasibuan 

(2013:141). Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa karyawan PT. 

Asuransi Simas Insurtech ada beberapa permasalahan yang membuat 

motivasi kerja menurun, diantaranya tekanan kerja yang diberikan oleh 

pimpinan sangat tinggi dan pemimpin juga atasan kurang memberikan 

semangat kepada karyawan, sehingga karyawan membutuhkan motivasi. 

Karyawan kurang termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaaan karena 

kurangnya perhatian dari atasan di perusahaan. Kurangnya perhatian dan 

dukungan dari pimpinan menjadi kendala dalam bekerja. Motivasi kerja yang 

rendah dapat dilihat dari adanya beberapa karyawan yang terlalu acuh dan 
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tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini menjadi masalah tersendiri, 

karena produktivitas karyawan juga ikut menurun karena dipengaruhi 

rendahnya dorongan / motivasi dalam bekerja. 

 
Adapun faktor lain yang memegang peran penting dalam produktivitas 

kerja karyawan adalah pengembangan karier. Pengembangan karier (career 

development) adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan 

status seseorang dalam suatu organisasi pada jalur karier yang telah 

ditetapkan dalam organisasi yang bersangkutan, menurut Samsudin 

(2010:141). Masalah yang terjadi pada PT. Asuransi Simas Insurtech ialah 

masih banyak karyawan yang mengeluhkan belum adanya tingkatan karir 

secara jelas di perusahaan. Pada PT. Asuransi Simas Insurtech tidak 

menjelaskan secara detail kepada karyawan mengenai jenjang karir yang akan 

diperoleh selama bekerja, baik dari aspek tingkatan / jabatan, lama kerja di 

perusahaan atau kenaikan gaji bulanan para karyawan. Informasi ini diperoleh 

dari beberapa karyawan yang jenjang karirnya masih stuck walaupun sudah 

bekerja cukup lama di perusahaan. Menurut penjelasan responden, cukup 

banyak juga karyawan yang stuck pada divisinya dan tidak ada peningkatan 

karir walaupun effort kerja di perusahaan sudah optimal. 

 
Kenyataanya, mempunyai karyawan yang produktif menjadi salah satu 

pendorong perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya secara maksimal. 

Selain itu, produktivitas karyawan dapat menaikkan daya saing perusahaan 

dan juga karyawan tersebut dapat menjadi asset jangka panjang untuk 

perusahaan menjadi lebih baik. 

 
Dengan ini PT. Asuransi Simas Insurtech harus menganalisis berbagai 

aspek mengenai kompensasi, motivasi kerja dan perkembangan karir yang 

berkaitan dengan produktivitas karyawan dalam melaksanakan tugas - 

tugasnya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan tercapainya 

tujuan organisasi. Selain itu, dengan menyelesaikan masalah produktivitas 

daya saing PT. Asuransi Simas Insurtech akan semakin unggul. 

 
Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas, maka penyusun 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Dan 

Pengembagan Karir Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Asuransi 

Simas Insurtech”. 
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BAB II KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS 

 
Produktivitas Kerja Karyawan 

 
Produktivitas kerja bisa diartikan sebagai indikator yang bisa 

membedakan kinerja pegawai atau karyawan perusahaan dalam menjalankan 

setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. 

Pemanfaatan setiap sumber daya atau fasilitas yang diberikan secara optimal 

bisa meningkatkan produktivitas kerja yang juga berdampak pada peningkatan 

aktivitas produksi, baik berupa barang maupun jasa. Hal ini tentu bertujuan 

agar perusahaan bisa menawarkan produk terbaiknya kepada masyarakat, 

sehingga mereka akan puas dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. 

 

Kusnendi (2013:84) mengungkapkan konsep produktivitas pada 

dasarnya dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi 

organisasi. Pengkajian masalah produktivitas dari dimensi individu tidak lain 

melihat produktivitas terutama dalam hubungannya dengan karakteristik- 

karakteristik kepribadian individu. Dalam konteks ini esensi pengertian 

produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa 

mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini. 

 

Menurut Sinungan (2013:8) produktivitas kerja adalah jumlah output 

yang dihasilkan sesorang secara utuh dalam satuan waktu kerja yang 

dilakukan meliputi kegiatan yang efektif dalam mencapai hasil yang bersumber 

dari input dan menggunakan bahan secara efisien. 

 
Sikap-sikap mental yang produktif antara lain menyangkut sikap 

motivatif, disiplin, kreatif, inovatif, dinamis, profesional dan berjiwa perjuangan. 

Menurut Sedarmayanti (2015: 260) dimensi dalam produktivitas ini yakni: 

 
1. Efisiensi 

2. Efektivitas 

3. Kualitas. 
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Adapun indikator yang digunakan dalam menunjang dimensi tersebut yaitu: 

 
1. Dimensi Efisiensi 

Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan 

sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Dimensi efisiensi terdiri dari lima indikator yakni: 

a. Suasana kerja 

b. Lingkungan kerja 

c. Jumlah tenaga kerja 

d. Pemanfaatan tenaga kerja 

e. Tanggung jawab pekerjaan 

 
2. Dimensi Efektivitas 

Efektivitas kerja adalah suatu ukuran dan kemampuan dalam 

melaksanakan fungsi, tugas, program atau misi dari suatu perusahaan 

sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan. Dimensi 

efektivitas terdiri dari lima indikator yakni: 

a. Etika kerja 

b. Disiplin kerja 

c. Ketrampilan kerja 

d. Pemanfaatan waktu kerja 

e. Inisiatif 

 
3. Dimensi Kualitas 

Kualitas kerja yang mengacu pada kualitas sumber daya manusia 

seperti pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dimiliki 

seorang karyawan. Dimensi kualitas terdiri dari lima indikator yakni: 

a. Kecakapan 

b. Pengalaman kerja 

c. Kemampuan melaksanakan tugas 

d. Meningkatkan hasil yang dicapai 

e. Hasil pekerjaan 
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Kompensasi 
 

Menurut Hasibuan (2017:119), kompensasi bisa diartikan sebagai 

penghargaan bagi karyawan yang berprestasi atau berhasil mencapai target 

yang ditentukan dengan maksimal. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa 

uang maupun barang sesuai keputusan pimpinan perusahaan. Hal ini 

mempunyai dampak yang sangat positif bagi lingkungan pekerjaan, karena 

dengan begitu setiap karyawan akan berusaha melakukan yang terbaik demi 

perusahaannya. 

 
Handoko (2014:155) menyebutkan bahwa kinerja karyawan yang 

dihargai sebagai bentuk balas jasa merupakan kompensasi. Hal ini juga bisa 

dikatakan sebagai bukti bahwa kualitas SDM merupakan prioritas utama dari 

perusahaan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk mempertahankan 

kualitas kinerja mereka sSeperti melalui program kompensasi seperti ini. 

 

Sedangkan Yani (dalam Widodo, 2016:155) mengemukakan bahwa 

kompensasi dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

melalui pemberian uang ataupun barang tertentu. 

 
Menurut Malayu S.P Hasibuan (2012:86), dimensi dan indikator 

kompensasi adalah sebagai berikut : 

1. Kompensasi langsung (direct compensation) 

Kompensasi langsung artinya bisa diterima karyawan 

secara langsung manfaatnya dan umumnya berbentuk uang. 

a. Gaji 

b. Bonus 

c. Insentif 

d. Tunjangan 

e. Pesangon 

2. Kompensasi tidak langsung (indirect compensation) 

Kompensasi tidak langsung baru bisa dirasakan manfaatnya pada 

waktu tertentu dan bisa berbentuk uang ataupun barang. 

a. Asuransi 

b. THR 

c. Fasilitas 
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d. Promosi Jabatan 

e. Kesempatan Belajar 

f. Pujian & Penghargaan 
 

Motivasi Kerja 
 

Menurut Hasibuan (2013:141) motivasi berasal dari kata latin movere 

yang berarti “dorongan atau daya penggerak”. Motivasi dalam manajemen 

hanya ditunjukan pada sumber daya manusia umumnya dan khususnya 

kepada para bawahan atau pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerjasama 

secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan. Motivasi merupakan hal yang penting bagi semua perusahaan 

karena tanpa motivasi yang baik, tujuan karyawan untuk bekerja maupun 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai sesuai dengan harapan. 

Menurut Rivai (2014:607) Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai- 

nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. Sikap dan nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang 

invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku 

dalam mencapai tujuan. 

Sedangkan menurut Kadarisman (2012:276) motivasi sebagai 

pendorong atau penggerak perilaku kearah pencapaian tujuan merupakan 

suatu siklus yang terdiri dari tiga elemen, yaitu adanya kebutuhan (needs), 

dorongan untuk berbuat atau bertindak (drives), dan tujuan yang diinginkan 

(gools). 

Dimensi dan indikator dari teori motivasi McCleland dalam 

Mangkunegara (2015 : 97) yaitu: 

1. Kebutuhan akan Prestasi (need for Achivement) 

Dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan 

seperangkat standar, dan bergulat untuk sukses. Ciri-ciri inidividu yang 

menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko yang 

relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang hasil 

kerja mereka, dan keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan 

masalah. 

a. Keinginan untuk mendapatkan pujian. 

b. Keinginan untuk berprestasi. 
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c. Berusaha meningkatkan kemampuan. 

d. Memenuhi standar kerja. 

e. Membuat rencana kerja. 

f. Memiliki tujuan realistis. 

 
2. Kebutuhan Afiliasi (need for Affiliation) 

Hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. 

Individu merefleksikan keinginan untuk mempunyai hubungan yang 

erat, kooperatif dan penuh sikap persahabatan dengan pihak lain. 

Individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi umumnya 

berhasil dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi. 

McClelland mengatakan bahwa kebanyakan orang memiliki kombinasi 

karakteristik tersebut, akibatnya akan mempengaruhi perilaku karyawan 

dalam bekerja atau mengelola organisasi. 

a. Menjalin hubungan kerja sama dengan rekan kerja. 

b. Menjalin hubungan keramahan dengan rekan kerja. 

c. Bersikap kooperatif dengan rekan kerja. 

d. Menjalin hubungan persahabatan dengan rekan kerja. 

 
3. Kebutuhan Kekuasaan (need for Power) 

Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu 

cara dimana orang-orang itu tanpa dipaksa tidak akan berperilaku 

demikian atau suatu bentuk ekspresi dari individu untuk mengendalikan 

dan mempengaruhi orang lain. McClelland menyatakan bahwa 

kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan kebutuhan 

untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. 

a. Mampu meyakinkan rekan kerja. 

b. Keinginan mendorong rekan kerja. 

c. Hasrat untuk mempengaruhi rekan kerja. 

d. Bertanggung jawab terhadap rekan kerja. 

e. sHasrat untuk mengungguli orang lain 

Pengembangan Karir 

 
Pengertian pengembangan karir menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2011:77) adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai 

merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan 

pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. 
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Menurut Hastho dan Meilan dalam Sunyoto ( 2012:175) 

manajemen karier adalah proses pengelolan karier pegawai yang meliputi 

tahapan perencanan karier   ,   pengembangan   dan   konseling   karier 

serta pengambilan keputusan karier. 

Marwansyah (2012:24) mengemukakan bahwa sarana 

pengembangan karier meliputi keterampilan, pendidikan dan pengalaman 

serta teknik-teknik modifikasi dan perbaikan perilaku, yang memberikan nilai 

tambah sehinga memungkinkan seseorang untuk bekerja lebih baik. Metode 

yang lazim digunakan misalnya :   penyuluhan   karier,   penyedian 

informasi tentang perusahan atau organisasi, sistem penilaian   kinerja 

dan lokakarya 

 
Menurut Rivai (2006:290) dimensi dan indikator pengembangan karir 

yaitu sebagai berikut : 

1. Manajemen Karir 

Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang 

meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan 

konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. 

a. Kebijakan Organisasi 

b. Prestasi Kerja 

c. Dukungan Manajemen 

d. Kaderisasi 

 
2. Perencanaan Karir 

Perencanaan karier adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan 

seorang karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu 

meniti proses kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan 

kemampuannya. 

a. Pelatihan 

b. Pengalaman Kerja 

c. Relasi Kerja 

d. Pengembangan Diri 
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HIPOTESIS PENELITIAN 

 
Hipotesis Pertama 

 
Ha : Terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT. Asuransi Simas Insurtech 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

 
Hipotesis Kedua 

 
Ha : Terdapat pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT. Asuransi Simas Insurtech 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Motivasi terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

 
Hipotesis Ketiga 

 
Ha : Terdapat pengaruh Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

 
Ho : Tidak terdapat pengaruh Pengembangan Karir terhadap Produktivitas 

Kerja Karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

 
Hipotesis Keempat 

 
Ha : Terdapat pengaruh bersama-sama antara Kompensasi, Motivasi, dan 

Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT. Asuransi Simas Insurtech 

 
Ho : Tidak terdapat pengaruh bersama-sama antara Kompensasi, Motivasi, 

dan Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

PT. Asuransi Simas Insurtech 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metode Penelitian 

 
Menurut Sugiyono (2013 : 2), Metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Metode penelitian menjelaskan tentang metode apa yang akan 

digunakan dalam penelitian. 

 
1. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif 

karena data dalam penelitian ini berupa angka-angka dan analisis 

menggunakan statistik. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui 

kuesioner. 

 
2. Sumber Data Penelitian 

Penelitian mengenai “Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan 

Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan” 

Merupakan penelitian yang diperoleh dari primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari sampel melalui penelitian lapangan dengan 

kuesioner yang diberikan langsung kepada responden dalam bentuk 

daftar pertanyaan atau data langsung dari objek penelitian. 

 
Operasional Variabel Penelitian 

 
1. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013 : 96) Variabel penelitian merupakan 

suatu hal dalam bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti kemudian 

ditarik kesimpulannya. Variabel merupakan suatu atribut atau sifat atau 

nilai orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya. 

a. Variabel Dependen / Terkait 

Menurut Sugiyono (2016 : 39) Variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variable bebas . Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah Produktivitas Kerja Karyawan (Y). 
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b. Variabel Independen / Bebas 

Menurut Sugiyono (2016:39), 

Variable Independent adalah variabel yang mempengaruhi 

atauyang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

independen adalah Kompensasi (X1), Motivasi (X2), dan 

Pengembangan Karir (X3) 

 
1) Kompensasi (X1) 

 

Menurut Marwansyah (2016:269) Kompensasi adalah 

penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, 

finansial maupun non finansial, yang adil dan layak kepada 

karyawan, sebagai balasan atau kontribusi/jasanya terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. 

 
2) Motivasi (X2) 

 

Menurut Rivai (2014:607) Motivasi adalah serangkaian 

sikap dan nilai- nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. 

Sikap dan nilai-nilai tersebut merupakan suatu yang invisible 

yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu 

bertingkah laku dalam mencapai tujuan 

 
3) Pengembangan Karir (X3) 

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2011:77) 

Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang 

membantu pegawai merencanakan karir masa depan mereka 

di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang 

bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. 

 
2. Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013:38) Operasional Variabel adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang 

memiliki variabel tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel 
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merupakan pedoman bagi pembuatan kuesioner guna memperoleh 

data yang akurat dari responden. Penelitian ini terdiri dari empat 

variabel pokok yaitu Kompensasi (X1), Motivasi (X2) dan 

Pengembangan Karir (X3) sebagai variabel independen / bebas dan 

Produktivitas Kera (Y) sebagai variabel dependen / terikat. 

 
Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2019:117) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 

populasi yang akan dijadikan sasaran adalah karyawan PT. 

Asuransi Simas Insurtech yang berjumlah 58 orang. 

 
2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2013 : 136) Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi atau dapat 

didefinisikan sebagai sekelompok yang diambil atau diseleksi dari 

suatu populasi. Didalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan 

sampel sebanyak 58 karyawan, maka metode yang digunakan 

dalam penarikan sampel adalah metode sampling jenuh atau 

sensus. Menurut Sugiyono (2016 :85) Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. 
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BAB IV PEMBAHASAN MASALAH DAN ANALISIS 

Pengujian Hipotesis 

Sebelum masuk kedalam pengujian hipotesis kita terlebih dahulu mencari 

persamaan uji regresi linier berganda dari data yang di teliti, berikut adalah 

hasil dari uji regresi linier berganda: 

 

 

 
Tabel 4.20 

Analisis Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa

 

 
 
 

Model 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.182 4.533  2.687 .010 

 KOMPENSASI .464 .070 .570 6.602 .000 

 MOTIVASI .228 .085 .241 2.677 .010 

 P_KARIR .180 .062 .221 2.890 .006 

a. Dependent Variable: PROD_KERJA 

 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 

 
Berdasarkan output data diatas diketahui maka dapat diambil 

persamaan regresi linear berganda yaitu: 

 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 
Y = Nilai Prediksi Variabel Dependen 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi, Nilai peningkat atau penurun variabel 

Y yang didasarkan variabel X 

X = Variabel independen 

e = Error Term 

 
Berdasarkan dari output yang didapat maka diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 
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Y = 12,182 + 0,464X1 + 0,228X2 + 0,180X3 + e 

Angka-angka koefisien regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta sebesar 12,182 menyatakan bahawa jika tidak ada kenaikan 

nilai dari variabel kompensasi (X1), motivasi (X2) dan pengembangan 

karir (X3) nilai variabel produktivitas kerja (Y) adalah konstan sebesar 

12,182. 

 
2. Koefisien regresi variabel kompensasi (X1) sebesar 0,464 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan satu dari nilai variabel kompensasi (X1) akan 

memberikan skor sebesar 0,464 

 
3. Koefisien regresi variabel motivasi (X2) sebesar 0,228 menyatakan 

bahwa setiap kenaikan satu dari nilai variabel motivasi (X2) akan 

memberikan skor sebesar 0,228. 

 
4. Koefisien regresi variabel pengembangan karir (X3) sebesar 0,180 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu dari nilai variabel 

pengembangan karir (X3) akan memberikan skor sebesar 0,180. 
 
 

Uji Parsial (Uji T)  
Tabel 4.21 

Uji T Parsial 
Coefficientsa

 
 

 
 
 

Model 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 
 

t 

 
 
 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 12.182 4.533  2.687 .010 

 KOMPENSASI .464 .070 .570 6.602 .000 

 MOTIVASI .228 .085 .241 2.677 .010 

 P_KARIR .180 .062 .221 2.890 .006 

a. Dependent Variable: PROD_KERJA 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 
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Keterangan: 

 Jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh antara 

variabel X terhadap variabel Y 

 Jika nilai sig > 0,05 atau t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh 

antara variabel X terhadap variabel Y 

ttabel = t (a/2 ; n-k-1) = t(0.05/2 ; 58 – 3 -1)= t (0,025 ; 54) = 2,004 

 
Dari data diatas dapat diketahui bahwa: 

1. Variabel kompensasi mempunyai nilai sig 0,000 < dari 0,05 dan 

mempunyai t hitung 6,602 > dari t tabel 2,004. Maka dapat 

disimpulkan secara parsial kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan maka, Ha diterima. 

 
2. Variabel motivasi mempunyai nilai sig 0,010 < dari 0,05 dan 

mempunyai t hitung 2,677 > dari t tabel 2,004. Maka dapat 

disimpulkan secara parsial motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan maka, Ha diterima. 

 
3. Variabel pengembangan karir kerja mempunyai nilai sig 0,006 < dari 

0,05 dan mempunyai t hitung 2,890 > dari t tabel 2,004. Maka dapat 

disimpulkan secara parsial motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan maka, Ha diterima. 
 

Uji Simultan (Uji F)  
Tabel 4.22 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAa
 

 

 
Model 

Sum of 

Squares 

 
df 

 
Mean Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 1521.945 3 507.315 60.470 .000b
 

 Residual 453.038 54 8.390 

 Total 1974.983 57  

a. Dependent Variable: PROD_KERJA 

b. Predictors: (Constant), P_KARIR, KOMPENSASI, MOTIVASI 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 
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Keterangan: 

 Jika nilai sig < 0,05 atau F hitung > F tabel maka terdapat pengaruh 

variabel X secara simultan terhadap variabel Y 

 Jika nilai sig > 0,05 atau F hitung < F tabel maka tidak terdapat 

pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y 

F tabel = F (k ; n-k) = F (3 : 55) = 2,77 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pengaruh simultan 

variabel kompensasi, motivasi dan pengembangan karir terhadap 

produktivitas kerja mempunyai nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F 

hitung sebesar 60,470 > dari F tabel 2,77. Maka dapat disimpulkan 

terdapat pengaruh kompensasi, motivasi. Dan pengembangan karir 

secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan, maka Ha 

diterima. 

 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

1. Kompensasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Tabel 4.23 

Koefisien Determinasi X1 terhadap Y 

 
Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .821a
 .674 .668 3.391 

a. Predictors: (Constant), KOMPENSASI 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 

 
Koefisien Determinasi Kompensasi sebesar 0,674 artinya 

kontribusi Kompensasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

sebasar 67,4% sedangkan sisanya sebesar 32,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 
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2. Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Tabel 4.24 

Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

 
Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .718a
 .515 .506 4.135 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 

 
Koefisien Determinasi Motivasi sebesar 0,515 artinya kontribusi 

Motivasi Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan sebasar 51,5% 

sedangkan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
2. Pengembangan Karir terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

Tabel 4.25 

Koefisien Determinasi X3 terhadap Y 

Model Summary 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .588a
 .346 .334 4.803 

a. Predictors: (Constant), P_KARIR 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 

 
Koefisien Determinasi Pengembangan Karir sebesar 0,346 

artinya kontribusi Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan sebasar 

34,6 %, sedangkan sisanya sebesar 65,4% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 
3. Kompensasi, Motivasi, dan Pengembangan Karir terhadap 

Produktivitas Kerja Karyawan 

 
Tabel 4.26 

Koefisien Determinasi X1, X2, X3 terhadap Y (Simultan) 

Model Summaryb
 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .878a
 .771 .758 2.896 

a. Predictors: (Constant), P_KARIR, KOMPENSASI, MOTIVASI 

b. Dependent Variable: PROD_KERJA 

Sumber Data: Diolah Penulis dengan SPSS Versi 22.0 
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Berdasarkan output data diatas diketahui bahwa nilai adjusted R 

square sebesar 0,758 hal ini berarti pengaruh kompensasi, motivasi dan 

pengembangan karir secara simultan terhadap produktivitas kerja 

adalah sebesar 75,8%, sedangkan sisanya 24,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 
1. Variabel Kompensasi mempunyai nilai koefesien regresi sebesar 0,464 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu dari nilai variabel kompensasi 

akan memberikan skor sebesar 0,464. Sedangkan Berdasarkan hasil 

uji t, dapat diketahui bahwa nilai variabel Kompensasi mempunyai nilai 

sig 0,000 < dari 0,05 dan mempunyai t hitung 6,602 > dari t tabel 2,004. 

Maka dapat disimpulkan secara parsial Kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan maka Ha 

diterima. Koefisien determinasi sebesar 67,4% sedangkan sisanya 

32,6% dipengaruhi faktor lain. 

 

2. Variabel Motivasi mempunyai nilai koefesien regresi sebesar 0,228 

menyatakan bahwa setiap kenaikan satu dari nilai variabel Motivasi 

akan memberikan skor sebesar 0,228. Sedangkan Berdasarkan hasil 

uji t, dapat diketahui bahwa nilai variabel Motivasi mempunyai nilai sig 

0,010 < dari 0,05 dan mempunyai t hitung 2,677 > dari t tabel 2,004. 

Maka dapat disimpulkan secara parsial Motivasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan maka Ha 

diterima. Koefisien determinasi sebesar 51,5% sedangkan sisanya 

48,5% dipengaruhi faktor lain. 

 
3. Variabel Pengembangan Karir Kerja mempunyai nilai koefesien regresi 

sebesar 0,180 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu dari nilai 

variabel Pengembangan Karir akan memberikan skor sebesar 0,180. 

Sedangkan Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa nilai variabel 

Pengembangan Karir mempunyai nilai sig 0,006 < dari 0,05 dan 

mempunyai t hitung 2,890 > dari t tabel 2,004. Maka dapat disimpulkan 

secara parsial Pengembangan Karir berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap Produktivitas Kerja Karyawan maka Ha diterima. Koefisien 

determinasi sebesar 34,6% sedangkan sisanya 65,4% dipengaruhi 

faktor lain. 

4. Pengaruh kompensasi, motivasi, dan pengembangan karir terhadap 

produktivitas kerja mempunyai hasil konstanta sebesar 12,182 

menyatakan bahawa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel 

kompensasi, motivasi, dan pengembangan karir nilai variabel 

produktivitas kerja adalah konstan sebesar 12,182. Sedangkan 

berdasarkan hasil uji f, dapat diketahui bahwa pengaruh simultan 

variabel kompensasi, motivasi dan pengembangan karir terhadap 

produktivitas kerja mempunyai nilai sig sebesar 0,000 < 0,050 dan nilai 

F hitung sebesar 60,470 > dari F tabel 2,77. Maka dapat disimpulkan 

secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi, 

motivasi, dan pengembangan karir terhadap produktivitas kerja maka 

Ha diterima. Koefisien determinasi sebesar 75,8% sedangkan sisanya 

24,2% dipengaruhi faktor lain. 

 
Implikasi 

 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap model 

penelitian yang dikembangkan maka terdapat beberapa implikasi dari 

hasil penelitian ini : 

1. Berdasarkan tabel deskripsi variable Kompensasi, dapat diketahui 

bahwa rata-rata variable kompensasi sebesar 4,24, indikator dengan 

nilai rata-rata yang paling tinggi adalah “Uang Pensiun” dengan skor 

4,60. Artinya PT. Asuransi Simas Insurtech sudah memberikan uang 

pensiun sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan 

nilai rata-rata paling rendah terdapat pada indikator “Pesangon” 

dengan skor 3,97. Artinya PT. Asuransi Simas Insurtech belum 

memberikan uang pesangon kepada karyawan sesuai dengan hak 

karyawan. Namun demikian dilihat dari skor total keseluruhan rata- 

rata variable kompensasi maka dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi PT. Asuransi Simas Insurtech berada pada klasifikasi 

sangat tinggi dengan skor 4,24 dapat diartikan pemberian 

kompensasi kepada karyawan sudah dilakukan dengan baik. 
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2. Berdasarkan tabel deskripsi variable Motivasi, dapat diketahui 

bahwa rata-rata variable motivasi sebesar 4,42, indikator dengan 

nilai rata-rata tertinggi adalah “Mampu meyakinkan rekan kerja” 

dengan skor 4,78. Artinya karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

memiliki sikap saling membantu dan meyakinkan karyawan satu 

sama lain agar mempermudah pekerjaan. Sedangkan nilai rata-rata 

terrendah terdapat pada indikator “Keinginan mendapatkan pujian” 

dengan skor 4,42. Artinya karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

tidak mengharapkan pujian dari atasan atau pimpinan atas pekeraan 

yang telah dilakukan. Namun demikian dilihat dari skor total 

keseluruhan rata-rata variable motivasi maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi kerja karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

berada pada klasifikasi sangat tinggi dengan skor 4,42 dapat 

diartikan motivasi dirasakan sangat baik oleh karyawan. 

 
3. Berdasarkan tabel deskripsi variable Pengembangan Karir, dapat 

diketahui bahwa rata-rata variable pengembangan karir sebesar 

4,50, indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah “Tingkat 

Kepuasan” dengan skor 4,78. Artinya karyawan PT. Asuransi Simas 

Insurtech sudah merasa puas atas posisi atau jabatan yang dimiliki 

karyawan saat ini. Sedangkan nilai rata-rata terrendah terdapat pada 

indikator “Peluang pengembangan karir diperusahaan” dengan skor 

4,26. Artinya PT. Asuransi Simas Insurtech belum memberikan 

kesempatan kepada karyawan untuk dapat meraih atau 

meningkatkan jabatan yang lebih tinggi di perusahaan. Namun 

demikian dilihat dari skor total keseluruhan rata-rata variable 

pengembangan karir maka dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan karir karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech 

berada pada klasifikasi sangat tinggi dengan skor 4,50 dapat 

diartikan pengembangan karir karyawan sudah sangat baik. 

 
4. Berdasarkan tabel deskripsi variable Produktivitas Kerja, dapat 

diketahui bahwa rata-rata variable produktivitas kerja sebesar 4,49, 

indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah “Jumlah tenaga 

kerja” dengan skor 4,62. Artinya jumlah karyawan PT. Asuransi 

Simas Insurtech sudah cukup untuk melaksanakan pekerjaan dan 

mencapai tujuan. Sedangkan nilai rata-rata terrendah terdapat pada 
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indikator “Hasil Pekerjaan” dengan skor 4,31. Artinya hasil kerja 

karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech selama ini terkadang tidak 

memuaskan dan pernah ada kendala dalam penyelesaian tugas. 

Namun demikian dilihat dari skor total keseluruhan rata-rata variable 

pengembangan karir maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas 

kerja karyawan PT. Asuransi Simas Insurtech berada pada 

klasifikasi sangat tinggi dengan skor 4,49 dapat diartikan 

produktivitas kerja karyawan sudah sangat baik. 
 
 

Saran 

 
1. Bagi PT. Asuransi Simas Insurtech 

Saran bagi PT. Asuransi Simas Insurtech ini tetap 

mempertahankan kebaikan dalam Kompensasi, Motivasi, dan 

Pengembangan Karir kerja. PT. Asuransi Simas Insurtech harus lebih 

memperhatikan motivasi kerjanya karena dalam penelitian ini motivasi 

kerja cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap produktivitas 

kerja karyawan dan tidak lupa untuk memperhatian variabel lain yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Semoga dengan 

adanya penelitian ini dapat memberi gambaran bahwa perlunya 

menjaga produktivitas kerja karyawan, tetap menjadi perusahaan yang 

dapat menyelesaikan tugas-tugas dari konsumen dan tetap dalam 

konteks yang baik dimata masyarakat yang menilai nya. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Saran kepada peneliti berikutnya untuk mencari variabel lain 

yang dapat memberi pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, 

dikarnakan produktivitas kerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh 

Kompensasi, Motivasi, dan Pengembangan Karir, tetapi masih banyak 

faktor-faktor lainnya seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, 

komunikasi kerja, maupun disiplin kerja. Hal ini dperlukan untuk dapat 

mengetahui faktor lain yang lebih mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan dan memberikan hasil yang lebih akurat. Selain itu peneliti 

juga menganjurkan untuk mencari lebih banyak responden dalam 

penelitian, karena semakin banyak responden maka akan semakin 

banyak pula data yang kita peroleh, sehingga hasil penelitian lebih 

memuaskan dan lebih memperoleh banyak informasi di dalamnya 
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