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 Sumber Daya Manusia merupakan unsur penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Untuk itu perusahaan menginginkan Sumber Daya 

Manusia yang dimilikinya itu berkualitas, mampu bekerja secara efektif dan 

efisien. 

 Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah kepuasan 

kerja maka akan meningkatkan prestasi kerja dan produktivitas kerja karyawan 

untuk mendapatkan kepuasan kerja karyawan didukung pula oleh sistem 

kompensasi yang diterapkan perusahaan. Dengan pemberian-pemberian 

kompensasi yang adil dan layak akan membuat kepuasan kerja karyawan lebih 

tercipta. 

 Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan di PD Sinar 

Karya. 

 Dari hasil perhitungan diperoleh rank spearman sebesar 0.697 dan 

koefisien determinasi sebesar 48.58%, sisanya sebesar 51.42% dipengaruhi oleh 

variabel lain. t hitung diperoleh 8.78 dan t tabel sebesar 1.6772. Jadi t hitung > t 

tabel, yang berarti Ho ditolak dan Hi diterima 
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