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1. Skripsi ini akan saya persembahkan kepada ayah dan bunda yang saya 

cintai, yang sudah membesarkan dan mendidik saya sehingga menjadi 

seperti sekarang ini, serta menjadi motivasi saya dalam menyelesaikan 

skripsi. 

2. Kepada kakak dan kedua adik saya tercinta, yang telah memberikan 

semangat dan dukungan kepada saya. 
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INTISARI 

Penelitian ini membahas tentang upaya CV. Lestari Sentosa dalam 

meningkatkan kinerja SDM melalui motivasi intrinsik, kompensasi finansial, dan 

budaya organisasi. Pada dasarnya motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam 

diri seorang karyawan untuk mengerahkan segala kemampuan dalam melakukan 

pekerjaan dan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan 

dan kepuasan dalam bekerja. Sedangkan kompensasi finansial merupakan 

kompensasi yang bersifat langsung, yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan 

atas pekerjaan yang telah dilakukan. Kemudian budaya organisasi adalah nilai, 

keyakinan, sikap dan norma perilaku yang di sebarluaskan didalam perusahaan 

sebagai pedoman kerja karyawan, sehingga dapat menjadi identitas dari 

perusahaan. 

Berdasarkan pada kajian teori yang mendalam maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana model peningkatan kinerja karyawan 

berdasarkan motivasi intrinsik, kompensasi finansial, dan budaya organisasi”. 

Objek penelitian ini adalah karyawan pada CV. Lestari Sentosa Ungaran. Metode 

dalam penelitian ini menggunakan Explanatory Research yaitu penelitian yang 

bersifat menjelaskan serta menekankan pada hubungan antar variabel. Kemudian 

teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik sensus. Dengan 

kuesioner yang dibagikan kepada 110 responden, kemudian hasil jawaban 

responden dianalisis menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peningkatan kinerja SDM dipengaruhi oleh motivasi intrinsik, kompensasi 

finansial, dan budaya organisasi. 
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