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ABSTRAKSI 
 

Kompensasi finansial merupakan hal yang penting untuk menambahkan semangat 
kerja karyawan. Terkait dengan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh secara bersama sama yang bermakna yang meliputi gaji, komisi, 
bonus dan tunjangan terhadap semangat kerja karyawan bagian marketing PT Asuransi 
CIGNA Area Jawa Timur, kedua untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan 
yang meliputi gaji, komisi, bonus dan tunjangan terhadap semangat kerja karyawan 
bagian marketing PT Asuransi CIGNA Area Jawa Timur.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitaf. Data diperoleh dari 
kuesioner penelitian yang disebarkan pada karyawan bagian marketing PT Asuransi 
CIGNA Area Jawa Timur. Jumlah sample yang diambil sebanyak 37 orang responden 
dengan teknik pengambilan sample secara sensus. teknik analisis yang digunakan adalah 
analisis Regresi Linear Berganda. 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa, ada pengaruh  
secara bersama – sama variabel bebas kompensasi finansial terhadap semangat kerja 
karyawan Asuransi Cigna (Y) berdasarkan hasil uji F. Dengan demikian hipotesis 
pertama yang menyatakan “Terdapat  pengaruh secara bersama-sama yang signifikan 
antara gaji (X1), bonus (X2), komisi (X3), tunjangan (X4) terhadap semangat kerja 
karyawan Asuransi Cigna” diterima kebenarannya, persamaan regresinya adalah sebagai 
berikut :  

Y= -0.791 + 0.197Xl + 0.405X2 + 0.392X3 + 0.200X4 
Nilai  dari koefisien determinasi dari hasil perhitungan  adalah 0,835 yang berarti 

bahwa sebesar 83,5 % semangat kerja karyawan (Variabel terikat) mampu dijelaskan oleh 
variabel bebas, sedangkan 16,5 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model. Hasil perhitungan secara parsial diketahui bahwa variabel kompensasi 
berpengaruh secara parsial terhadap semangat kerja karyawan. Sedangkan Variabel bonus 
merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan 
Asuransi Cigna. 
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