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ABSTRACT

The research of fairness and financial compensation influence toward
working motivation of employee (empirical study to BCA inc, ltd. In Lumajang
regency) has purpose to know partially and simultaneously the influence of fairness
and financial compensation toward working motivation of employee. The primer data
of this research came from questioner which was distributed to twenty six
respondences. The respondences belong to departement of customer service, teller,
operational and also head quarter.
This research uses two variables, fairness and financial compensation, as the
independent variables. The method which is used to collect the data is by survey. The
researcher used questioner for collecting the data concerned with the reseach by
giving the questioner to the respondences directly. The hypothesis test in this
research was done by using double linier regresion.
The result of this research shows that partially fairness influences working
motivation of employee. Then, partially financial compensation variable also
influences working motivation of employee. In the other hand, this research also
show that fairness and financial compensation influence working motivation of
employee simultaneously.

Keywords : Fairness, financial compensation, working motivation of employee.
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ABSTRAK
Penelitian mengenai Pengaruh Fairness Dan Kompensasi Finansial Terhadap
Motivasi Kerja Karyawan (Studi Empiris Pada PT. BCA Tbk. Cabang Pembantu
Lumajang) ini bertujuan untuk mengetahui apakah fairness dan kompensasi finansial
berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan baik secara parsial maupun simultan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari kuesioner yang
didistribusikan pada 26 responden meliputi customer servis, teller, operasional,
kabag.
Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu fairness dan kompensasi
finansial sebagai variabel independen. Metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu metode survey. Peneliti menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan penelitian yang diberikan langsung kepada responden. Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linear
berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fairness secara parsial berpengaruh
terhadap motivasi kerja karyawan dan untuk variabel kompensasi finansial secara
parsial juga berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Selain itu hasil penelitian
ini juga menunjukkan bahwa secara simultan fairness dan kompensasi finansial
berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan.
Kata kunci : Fairness, kompensasi finansial, motivasi kerja karyawan.
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