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Abstrak
This research aims to determine how the MLM compensation system Tianshi, the factors
that can motivate distributors and how correlations between Multi Level Marketing
compensation system on the level of motivation Tianshi distributors.
Based on the analysis, Tiens MLM compensation system in the form of retail bonus,
bonuses and bonus shering international network. The factors that can motivate a
distributor needs achievement, affiliation and power. Pearson product moment correlation
results obtained for 0.624 r this proves that there is a positive correlation between MLM
compensation system on the level of motivation Tianshi distributors.
Keyword :compensation, motivation
A. Latar Belakang Masalah
Dizaman yang serba modern seperti saat ini persaingan di dunia bisnis semakin tajam,
oleh karena itu, setiap perusahaan harus terus menerus bertahan agar dapat bersaing
dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dengan masuknya AFTA (Asia Free Trade
Area) menyebabkan perusahaan dalam negeri harus bisa menjadi tuan rumah bagi
negaranya dan dapat menciptakan berbagai macam inovasi baru agar bisa bertahan di
negeri sendiri maupun di dunia bisnis global.
Kesuksesan perusahaan dikompetisi global ditentukan oleh kecepatan perusahaan
untuk merubah sesuai dengan lingkungan bisnisnya. Disamping itu juga tuntutan
kondisi lingkungan membuat perusahaan mengalami kesulitan untuk meningkatkan
jumlah pelanggan. Pemberian kompensasi untuk manajer dan eksekutif adalah salah
satu solusinya, karena manajer selaku pembuat perumusan strategi yang nantinya
dilaksanakan oleh karyawan level bawah. Pemberian kompensasi dapat mendorong dan
memberi motivasi para manajer dan eksekutif, efesien dan efektif untuk mencapai
tujuan dan sasaran organisasi, serta tidak pindah ke perusahaan lain. Seperti telah
diuraikan, proses akhir dari pengendalian manajemen adalah penetapan jumlah
penghargaan kepada manajer. Pengendalian manajemen adalah penetapan jumlah
penghargaan kepada manajer dan karyawan. Pemberian penghargaan merupakan salah
satu cara untuk memotivasi anggota organisasi. Dengan kata lain, penghargaan
merupakan salah satu motivator dan positive reward kepada manajer dan karyawan.
Berdasarkan penelitian positive reward adalah cara yang lebih baik dari negative
reward dalam rangka memotivasi karyawan untuk mencapai target dan tujuan
perusahaan.
Penghargaan berkaitan erat dengan motivasi, dimana setiap orang bekerja menurut
kepentingan dan motivasi itu sendiri. Memotivasi adalah keadaan dalam diri pribadi
seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan
tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Keterkaitan tingkat upah dan produktivitas
sangat penting, bukan hanya karena terkait dengan kemampuan daya saing produk
yang dihasilkan. Manfaat fundamental nyata akan diperoleh ketika sistem kompensasi
selaras dengan strategi organisasi.
Penulis 1) adalah Mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta Penulis 2) adalah Dosen STIE Nusa Megarkencana
Yogyakarta
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Jadi kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahan
kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan
tenaga dan pikiran demi kepentingan dan kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Kompensasi merupakan salah satu imbalan jasa yang terdapat
didalam Multi Level Marketing (MLM), yaitu suatu perusahaan yang melakukan
strategi pemasaran dengan mempunyai banyak tingkatan jaringan yang terdiri dari
orang-orang dalam memasarkan produknya. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian pada salah satu Multi Level Marketing (MLM) yang ada di
Indonesia.
Tianshi merupakan salah satu Multi Level Marketing (MLM) yang sukses yang ada di
Indonesia terhitung dari 12 tahun yang lalu ketika masuk ke Indonesia. Selain dari
produknya yang berupa suplement kesehatan, kesuksesan Tianshi juga ditunjang
dengan adanya sistem kompensasi yang memuaskan bagi para distributor (dalam
bentuk bonus), sehingga dapat memacu motivasi para distributornya untuk
mengembangkan jaringan yang lebih cepat dan baik dalam menjalankan bisnis ini.
Kemampuan untuk membangun jaringan tersebut kemudian menghasilkan uang tanpa
batas waktu yang menjadi bidang usaha Multi Level Marketing (MLM) strategi
pemasaran menjadi bidang usaha yang tercepat menghasilkan uang. Sistem
Kompensasi di Multilevel Marketing (MLM) Tianshi dalam bentuk finansial lebih
dikenal dengan istilah bonus, melalui sistem kompensasi ini MLM Tianshi mampu
bertahan bahkan semakin besar didunia perdagangan internasional. Bagaimana
sebenarnya sistem kompensasi yang digunakan oleh MLM tianshi sehingga dapat
membuat distributor makin banyak dan luas tersebar di negara-negara besar di dunia,
hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara kompensasi terhadap motivasi distributor. Adapun kompensasi atau
bonus di Multilevel Marketing (MLM) Tianshi yaitu antara lain.
1. Bonus Eceran : Setiap Distributor berhak mendapatkan bonus langsung atas
penjualan produk Tianshi sebesar 15 % dari harga setiap produk Tianshi.
2. Bonus Jaringan : Bonus jaringan diberikan apabila Distributor ikut serta dalam
Marketing Plan Tianshi dan tidak hanya menjual produk, tetapi ikut serta dalam
pengembangan bisnis Tianshi. Bonus Jaringan berupa :
a. Bonus prestasi
b. Bonus perkembangan
c. Bonus kepemimpinan
3. Bonus Sharing Internasional: Bonus ini dihitung berdasarkan omset Tianshi
internasional atau dunia. Bonus ini diberikan kepada distributor yang telah
mencapai peringkat internasional.
Melihat latarbelakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian skripsi dengan judul Analisis Korelasi Sistem Kompensasi Multi Level
Marketing (MLM) Tianshi Terhadap Tingkat Motivasi Distributor.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Kompensasi
Kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung
maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial yang adil dan layak kepada
karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi,
kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada
tenaga kerja , karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan
pikiran demi kamajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (
B.Siswanto Sastrohadiwirjo, 2003: 23).
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2. Batasan Kompensasi
Kepuasan atas kompensasi yang diterima tenaga kerja dipengaruhi oleh :
1. Jumlah yang diterima dan jumlah yang diharapkan.
2. Perbandingan dengan apa yang diterima oleh tenaga kerja lain.
3. Pandangan yang keliru atas kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja lain.
4. Besarnya kompensasi intrinsik yang diterimanya untuk pekerjaan diberikan
kepadanya.
3. Pengembangan Hakikat Kompensasi
Dari sudut pandang tenaga kerja sebagai individu, besarnya kompensasi merupakan
faktor penentu untuk gaya hidupnya dan jenis aktivitasnya diluar jam kerja. Disamping
itu, kompensasi merupakan faktor penentu yang sangat penting untuk status sosial dan
kehormatan dimasyarakat. Bagi beberapa tenaga kerja, kompensasi adalah lebih dari
sekedar uang dalam jumlah tertentu dan tunjangan, serta berbagai macam imbalan yang
dapat dibelanjakan untuk membeli seperangkat barang dan jasa. Dalam hal ini
kompensasi berarti kehormatan sosial, kepuasan, dan daya pikat kepada masyarakat.
Penetapan besarnya kompensasi yang layak bagi masing-masing tenaga kerja
merupakan masalah yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu penanganan
profesional dari para manajemen tenaga kerja. Apabila proses ini dilaksanakan secara
sembarangan, dapat mengakibatkan rasa tidak puas tenaga kerja yang bersangkutan.
Pengembangan hakikat kompensasi yang baik, belum berarti sistem kompensasi yang
afektif dapat dijamin. Akan tetapi, hakekat kompensasi dapat membantu merumuskan
tujuan yang diharapkan dari suatu sistem kompensasi. Disamping itu, hakikat
kompensasipun dapat memberikan landasan untuk menetapkan suatu keputusan dan
tindakan kepada tenaga kerja yang terlibat dalam proses administrasi. Hal tersebut
penting karena tenaga kerja sangat mudah kehilangan pandangan tentang tujuan yang
diharapkan dari sistem imbalan. Hakikat pemberian kompensasi yang dikembangkan
dengan baik dapat memberikan kesetabilan yang berharga dalam penerapan
kompensasi. Pada tahapan berikutnya, hal ini dapat memberikan integritas dan
kredibilitas yang diperlukan, apabila sistem tersebut hendak diefektifkan.
Manfaat hakikat kompensasi yang dikembangkan dengan baik tampak pada terjadinya
inflasi tinggi. Upah tidak mengikuti inflasi karena perusahaan mengaitkan jumlah
tambahan imbalan dengan perubahan yang terjadi dipasaran kompensasi. Pendekatan
yang demikian selalu mengalami hambatan bagi perusahaan untuk diterangkan dan
dibenarkan. Namun demikian, hal ini akan menjadi lebih mudah jika perusahaan
memiliki kebijakan upah yang konsisten dan dirumuskan dengan baik untuk
menyesuaikan dengan sistem inflasi. (B.Siswanto Sastrohadiwiryo, 2002 : 16)
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tujuan Kompensasi
Menghargai prestasi kerja
Menjamin keadilan
Mempertahankan karyawan
Memperoleh karyawan yang bermutu
Pengendalian biaya
Memenuhi peraturan-peraturan

5. Bentuk Kompensasi
Perbedaan antara sistem kompensasi Multi Level Marketing (MLM) dengan
penjualan konvensional, yaitu sistem Multi Level Marketing (MLM) berusaha
memperpendek jalur distribusi yang ada pada sistem penjualan konvensional dengan
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cara mempersingkat jarak antara produsen dengan konsumen. Lebih jelas sebagai
berikut :
Penjualan Konvensional
Produsen

Multi Level Marketing (MLM)
Produsen

Distributor / Agen tunggal

Distributor / Agen tunggal

Grosir / Sub Agen

Konsumen

Pengecer

Konsumen
Sumber : (Andreas Harefa, 1999, dalam bukunya Benny Santoso, 2003 : 21)

Dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) bisa memotong biaya pemasaran dan
distribusi sekitar 60% dari harga jual dan memberikan kepada distributor indipenden
dari perusahaan Multi Level Marketing (MLM) yang ditentukan dengan sistem
berjenjang.
Dengan demikian, harga dari produk yang dijual melalui Multi Level Marketing
(MLM) seharusnya bisa bersaing dengan produk yang dijual melalui cara
konvensional.
Banyak sekali kompensasi yang diterima oleh setiap distributor dari sebuah Multi Level
Marketing (MLM). Baik berupa materi dan non materi atau disebut juga dengan 12
mata pelajaran bisnis kehidupan nyata yang diajarkan oleh perusahaan Multi Level
Marketing (MLM). (Robert T. Kiyosaki, dalam bukunya Benny Santoso 2003 :22)
1. Bentuk kompensasi yang berupa non materi, yaitu :
a. Sikap terhadap kesuksesan
b. Keahlian memimpin
c. Keahlian berkomunikasi
d. Kualitas humas
e. Mengatasi ketakutan pribadi, keuangan, dan tidak percaya diri
f. Mengatasi rasa takut terhadap penolakan
g. Keahlian manajemen uang
h. Keahlian berinvestasi
i. Keahlian bertanggung jawab
j. Keahlian manajemen waktu penentuan tujuan dan cita-cita
k. Sistematisasi
2. Bentuk kompensasi dalam bentuk materi :
a. Bonus eceran
b. Bonus jaringan
c. Bonus shering internasional
d. Bonus khusus
e. Bonus prestasi seumur hidup
6. Pengertian Motivasi
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Motivasi merupakan pemberian dorongan kepada anak buah agar dapat bekerja dengan
batasan yang diberikan guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. (Ambar Teguh
Sulistiyani dan Rosidah, 2009 : 76).
Dalam kontek sekarang, motivasi merupakan suatu proses untuk mencoba untuk
mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu sesuai dengan yang kita harapkan
untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi seseorang akan terlihat pada perilakunya.
motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati tetapi merupakan hal yang dapat
disimpulkan. Tiap kegiatan yang dilakukan seseorang didorong oleh suatu kekuatan
dari dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi.
Dalam kamus besar bahasa indonesia (2005 : 756) motivasi diartikan sebagai berikut :
1. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar melakukan
tindakan dengan tujuan tertentu.
2. Usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak
melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan tertentu atau mendapatkan
kepuasaan dengan perbuatannya.
7. Teori-teori Motivasi
1. Teori Dini Motivasi
Dasawarsa 1950-an adalah kurun waktu yang berhasil dalam pengembangan
konsep-konsep motivasi. Tiga teori spesifik dirumuskan selama waktu ini,
meskipun diserang keras dan sekarang dapat dipertanyakan dalam kesahihannya
(validitas), agaknya masih merupakan penjelasan yang paling baik untuk
memotivasi karyawan. Inilah teori hirarki (anak tangga) kebutuhan, teori X dan Y,
dan teori motivasi higiene.
2. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow
Abraham H. Maslow seorang psikolog dalam konsep teorinya menjelaskan hirarki
kebutuhan yang menunjukkan adanya lima tingkatan keinginan dan kebutuhan
manusia. Kebutuhan yang lebih mendasar akan dipuaskan terlebih dahulu
kemudian meningkat kebutuhan-kebutuhan lain yang terdiri dari lima tingkatan
keinginan dan kebutuhan manusia. Menurut Maslow keinginan dan kebutuhan
manusia terdiri dari :
a. Kebutuhan fisik dan fisiologis
b. Kebutuhan keamanan atau keselamatan
c. Kebutuhan sosial
d. Kebutuhan aktualisasi diri
3. Teori X dan Y Douglas Mc. Gregor
Dalam hubungan motivasi kerja menurut Douglas Mc.Gregor ada dua asumsi yaitu,
teori X dan teori Y. Teori X didasari oleh pandangan tradisional bahwa pada
dasarnya manusia bersedia bekerja apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan
hidupnya. Oleh karena itu mereka berusaha menghindari pekerjaan apabila
memungkinkan.
Berdasarkan teori Y, karena pekerjaan merupakan sumber kepuasan maka manusia
mau dan suka bekerja.
4. Teori Kebutuhan Mc. Clelland
Menurut Mc. Clelland, seseorang dianggap mempunyai motivasi kerja yang tinggi,
apabila dia mempunyai keinginan untuk berprestasi lebih baik dari orang lain. Mc.
Clelland memusatkan perhatian pada tiga kebutuhan manusia yaitu :
a. Kebutuhan prestasi
b. Kebutuhan afiliasi
c. Kebutuhan kekuasaan
5. Teori Motivasi Higienis
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Teori motivasi higienis (Motivation Hygiene Theory) diajukan oleh ahli psikologi
Frederick Herzberg. Dengan keyakinan bahwa hubungan individu dengan
pekerjaan adalah sesuatu yang mendasar, dan bahwa sikap seseorang terhadap
pekerjaan akan sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan. Herzberg
melakukan penelitian dengan pertanyaan, “Apa yang dinginkan seseorang dari
pekerjaanya?” dia meminta karyawan untuk menjelaskan dengan rinci situasi kerja
yang membuat mereka merasa luar biasa baik atau buruk. Dari jawaban-jawaban
yang telah dikategorikan, Herzberg menyimpulkan bahwa jawaban yang diberikan
ketika orang merasa baik tentang pekerjaan mereka benar-benar berbeda dengan
jawaban yang diberikan ketika merasa buruk.
Faktor-faktor interinsik seperti pencapaian, pengakuan, pekerjaan sendiri,
tanggungjawab, dan peningkatan kerja terlihat berhubungan dengan kepuasan kerja.
Responden yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung untuk menyebutkan
faktor-faktor dari luar, seperti administrasi dan kebijakan perusahaan, hubungan
antar karyawan, dan kondisi kerja.
Kata Herzberg, bahwa lawan dari kepuasan bukanlah ketidakpuasan, seperti yang
secara tradisional dipercaya. Penghapusan karakter yang tidak memuaskan dari
pekerjaan belum tentu membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Herzberg
mengemukaan bahwa penemuan menunjukkan eksistensi dual continuum : Lawan
“Kepuasan” adalah “Tidak adanya kepuasaan” dan lawan “Ketidakpuasan” adalah
“Tidak adanya ketidakpuasan”.
Menerut Herzberg, faktor-faktor yang memberikan kepuasan kerja terpisah dan
berbeda dengan yang memberikan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dengan
memberikan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manejer-manejer yang mencoba
menghilangkan faktor-faktor yang dapat menciptakan ketidakpuasaan kerja dapat
memberikan kedamaian tetapi belum tentu memberikan motivasi. Mereka lebih
menenteramkan tenaga kerja mereka dari pada memotivasi mereka. Hasilnya,
karakteristik-karakteristik seperti administrasi dan kebijakan perusaahan, hubungan
antara karyawan, kondisi kerja, dan gaji yang dicirikan oleh Herzberg sebagai
faktor-faktor higienis (Hygiene factors). Ketika faktor-faktor tersebut memadai,
orang tidak akan menjadi tidak puas, maupun menjadi puas. Jika kita ingin
memotivasi orang dalam pekerjaan mereka, Herzberg menyarankan untuk menekan
pada prestasi, pengakuan, kerja itu sendiri, tanggung jawab, dan pertumbuhan.
C. METODE PENELITIAN
1. Variabel Penelitian
Variabel-variabel dalam penelitian ini
a.
Sistem Kompensasi Multi Level Marketing (MLM) Tianshi
b.
Tingkat Motivasi Distributor
2. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel
Pemilihan sampel berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah sampel
yang diteliti sebanyak 40 orang distributor sebagai responden, pengambilan sampel
dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil
orang-orang atau individu-individu yang berkualifikasi saja yaitu, Distributor
(Responden) laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 20 tahun dan telah mencapai
level atau peringkat core leader (Bintang 4) di Multi Level Marketing (MLM) Tianshi.
3. Definisi Operasional
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a.
Kompensasi adalah pemberian penghargaan atau balas jasa langsung berupa
materi (bonus) atau non materi pada Multi Level Marketing (MLM) Tianshi.
b.
Motivasi adalah daya dorong atau semangat untuk mencapai level tertentu
atau peringkat tertentu untuk mendapatkan penghargaan (Kompensasi).
c.
Distributor adalah orang yang menjadi perantara dalam penjualan produk
antara Multi Level Marketing (MLM) Tianshi dengan konsumen.
d.
Multi Level Marketing (MLM) Tianshi adalah sistem penjualan produk
melalui distributor atau agen tunggal untuk memperpendek jalur distribusi.
4. Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah Distributor Multi Level Marketng (MLM) Tianshi di
Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Kompensasi dan tingkat Motivasi Distributor.
6. Metode Analisis Data
a. Menghitung nilai atau skor dari kuesioner yang dibagikan kepada
distributor (Responden) dengan cara memberi nilai atau skor untuk jawaban
sebagai berikut :
Kreteria jawaban
Skor
Sangat Setuju (SS)
5
Setuju (S)
4
Netral (N)
3
Tidak Setuju (TS)
2
Sangat Tidak Setuju (STS)
1
b. Setelah diketahui skornya, langsung dianalisis dengan menggunakan
analisis regresi linier sederhana.
Y = a + bX
Dimana :
Y
= Motivasi
X
= Kompensasi
a
= Konstanta
b
= Koefisien regresi
c. Setelah itu dianalisa dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson
Product Moment dengan rumus :
Ν (ΣΧΥ ) − (ΣΧ )(ΣΥ )
r
xy =

{ΝΣΧ

2

}{

− (ΣΧ ) ΝΣΥ 2 − (ΣΥ )
2

2

}

Dimana :
rxy = Koefesien korelasi
X
= Variabel kompensasi
Y
= Variabel tingkat motivasi distributor
2
Χ = Jumlah Skor variabel X kuadrat
Υ 2 = Jumlah Skor variabel Y kuadrat
ΧΥ = Jumlah Perkalian skor variabel X dan Y
N
= Jumlah sampel

ISSN-1411 – 3880

63

Analisis Korelasi Sistem Kompensasi

Herwin & Siwi Lastari,SE,MM

Nilai koefisien korelasi paling sedikit -1 dan paling besar adalah 1. Jadi nilai r
dapat dinyatakan sebagai berikut : -1 < r < artinya jika :
r = 1 atau mendekati, maka dua variabel itu mempunyai hubungan yang kuat
dan bersifat positif.
r = -1 atau mendekati, maka dua variabel itu mempunyai hubungan yang kuat
dan bersifat negatif.
r = 0 atau mendekati, maka dua variabel itu mempunyai hubungan yang lemah
atau tidak ada hubungan antara dua varibel tersebut.
Setelah diketahui nilai r, dilakukan pengujian apakah korelasi (r) itu signifikan
atau tidak. Pengujian dilakukan dengan analisis t-test dengan rumus :
n−2
t=r
1− r2
Dimana :
t : t-test
r : Koefisien korelasi
n : Jumlah Sampel
Setelah dilakukan pengujian dengan analisis t-test dapat ditarik kesimpulan :
Ho : Tidak ada hubungan antara kompensasi dengan motivasi
Ha : Ada hubungan antara kompensasi terhadap motivasi
untuk menarik kesimpulan diterima atau tidak hipotesis dilaksanakan dengan
kreteria sebagai berikut :
Jika t hitung < t α dengan taraf signifikan sebesar 5 % derajat kebebasan (n-2)
maka Ho terima. Dan sebaliknya jika t hitung > t α dengan tarif signifikan
sebesar 5 % derajat kebebasan (n-2) maka Ho ditolak.
D. PEMBAHASAN
1. Sistem Kompensasi Multi Level Marketing (MLM) Tianshi
Sistem kompensasi Multi Level Marketing (MLM) Tianshi lebih dikenal dengan
sebutan bonus. Berbeda dengan sebuah pabrik atau perusahaan konvensional yang
diberikan berupa gaji sehingga gaji akan diterima tiap bulan dengan jumlah yang telah
ditentukan selama karyawan tersebut masih bekerja pada perusahaan tersebut,
sedangkan kompensasi di Tianshi kompensasinya berupa bonus dimana distributor
akan mendapatkan kompensasi atau bonus sesuai dengan penjualan yang terjadi pada
bulan tersebut, begitu pula dengan besar kecilnya jumlah yang akan diterima. Adapun
bonus-bonus yang ada di Multi Level Marketing (MLM) Tianshi adalah sebagai
berikut :
a. Bonus Eceran
Bonus eceran adalah selisih harga distributor dengan harga konsumen. Seluruh
distributor Tianshi berhak mendapatkan bonus langsung atas penjualan produk
Tianshi yaitu sebesar 15%. Untuk mendapatkan bonus eceran haruslah
mendaftarkan diri menjadi distributor dengan peringkat minimal bintang 1, hal ini
dapat dilakukan dengan membayar uang pendaftaran senilai Rp 85.000,-.
Keanggotaan Tianshi berlaku seumur hidup bahkan bisa diwariskan dan tidak ada
masa kadaluarsa.
b. Bonus Jaringan
Bonus jaringan adalah bonus yang akan diperoleh oleh seorang distributor Tianshi
apabila ikut serta dalam sistem marketing plan Tianshi, dimana distributor tidak
hanya sebagai penjual produk tetapi aktif dalam medistribusikan produk atau
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mengenalkan produk-produk Tianshi kepada konsumen. Bonus jaringan di Multi
Level Marketing (MLM) Tianshi dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
• Bonus Prestasi
Bonus prestasi adalah bonus yang dihitung dari jaringan yang melakukan
pembelanjaan diatas Rp 500.000,- dan bonus yang dihitung dari pembelanjaan
distributor sendiri diatas Rp 2.000.000,-. Adapun besar persenan bonus prestasi
tergantung pada peringkat atau bintang distributor tersebut, karena besarnya
bonus prestasi yang diperoleh berbeda-beda antara setiap peringkat atau
bintang. Bonus prestasi dimulai dari peringkat atau bintang dua dimana
distributor tersebut sudah melakukan pembelanjaan senilai Rp 500.000,- untuk
produk-produk Tianshi.
• Bonus Perkembangan
Bonus perkembangan adalah bonus yang dihitung dari jaringan yang
melakukan pembelanjaan senilai Rp 500.000,-. Besar kecilnya bonus
perkembangan berbeda-beda disetiap peringkatnya tergantung pada peringkat
distributor tersebut.
• Bonus Kepemimpinan
Bonus kepemimpinan adalah bonus yang dihitung dari total pembelanjaan
senilai Rp 500.000,- pertama dari jaringan down line yang berperingkat sama
dengan distributor itu sendiri. Bonus ini baru akan diperoleh distributor apabila
sudah mencapai peringkat bintang lima ke atas dalam bulan tersebut.
Untuk lebih jelas mengenai bonus eceren dan bonus jaringan dapat dijelaskan berikut
ini :
• Bonus Sharing International
Bonus sharing internasional adalah bonus yang dihitung berdasarkan omset Tianshi
internasional atau dunia. bonus ini bisa diperoleh apabila distributor tersebut sudah
mencapai peringkat internasional, yaitu di atas bintang 8 (delapan).
• Bronze Lion
Peringkat internasional adalah Bronze Lion, dimana distributor tersebut sudah
mencapai peringkat bintang 8 dan sudah memiliki minimal 2 orang dibawahnya
yang juga berada pada peringkat bintang 8. Bonus sharing international bronze
lion adalah 1% dikali dengan omset Tianshi dunia kemudian di bagi dengan
jumlah bronze lion yang ada.
• Silver Lion
Silver Lion merupakan peringkat internasional kedua setelah bronze lion. pada
peringkat ini memperoleh bonus sharing international bronze lion dan 0,75%
dari omset Tianshi dunia.
• Gold Lion
Pada peringkat gold lion akan memperoleh bonus sharing international bronze
lion dan bonus sharing international silver lion, serta memperoleh 0,5% dari
omset Tianshi dunia yang kemudian dikali dengan jumlah gold lion yang ada.
• 1*-5* Diamond Gold Lion
Pada peringkat Diamond gold lion akan memperoleh bonus sharing
international bronze lion, bonus sharing international silver lion dan bonus
sharing international gold lion, serta memperoleh 0,5% dikali 5 dari omset
Tianshi dunia yang kemudian dibagi dengan jumlah Diamond Gold Lion yang
ada.
• Director
Director merupakan peringkat tertinggi di Multi Level Marketing (MLM)
Tianshi, dimana pada peringkat ini para distributor Tianshi menyatakan
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pensiun. Bonus yang diperoleh oleh distributor pada peringkat ini adalah bonus
sharing international bronze lion, bonus sharing international silver lion,
bonus sharing international gold lion dan bonus sharing international diamond
gold lion, serta 0,25% dari omset Tianshi dunia dibagi director yang ada.
• Bonus Khusus
o Seminar Kepariwisataan Internasional
Kesempatan ini diperoleh ketika seorang distributor telah mencapai
peringkat bronze lion dan bronze lion ke atas.
o Hadiah mobil bagi yang sukses
Ketika seorang distributor telah mencapai peringkat silver lion dan
silver lion ke atas, maka memperoleh kesempatan secara gratis
menerima hadiah mobil mewah, di Indonesia biasanya BMW.
o Hadiah kapal persiar bagi yang sukses
Ketika seorang distributor telah mencapai peringkat Gold lion dan gold
lion ke atas, maka telah memenuhi kualifikasi dalam memperoleh
kesempatan secara gratis untuk menerima hadiah kapal pesiar.
o Hadiah Pesawat terbang pribadi
Ketika seorang distributor telah mencapai peringkat 5 Diamond gold
lion atau peringkat 5 diamond gold lion ke atas, maka distributor
tersebut telah memenuhi kualifikasi dalam memperoleh kesempatan
secara gratis untuk menerima hadiah pesawat pribadi.
o Hadiah rumah mewah
Ketika seorang distributor telah mencapai peringkat Director, maka
distributor tersebut telah memenuhi kualifikasi dalam memperoleh
kesempatan secara gratis antuk menerima hadiah rumah mewah.
o Bonus Prestasi Seumur Hidup
Bagi distributor yang berperingkat bronze lion serta berperingkat bronze
lion ke atas yang memiliki pada beberapa jaringannya minimun dalam
empat jaringannya masing-masing terdapat seorang distributor berperingkat
director dan enam jaringannya masing-masing terdapat distributor
berperingkat gold lion, maka pada bulan tersebut selain memperoleh bonus
sharing internasional, distributor tersebut juga memperoleh bonus prestasi
seumur hidup, yang dihitung 5% dari omset global internasional dibagi
dengan jumlah eksekutif Tianshi internasional.
Untuk lebih jelasnya mengenai bonus sharing internasional dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.2
BONUS SHARING INTERNATIONAL
Multi Level Marketing (MLM) Tianshi

PERINGKAT
Syarat Personal Sales Tiap Bulan
Side Volume Tiap Bulan
Side Volume
(Bonus Sharing International)
Bonus Prestasi
Bonus Perkembangan
Bonus Kepemimpinan
Bonus Sharing International (5%)
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Bronze
Lion
(BL)

Silver
Lion
(SL)

Gold
Lion
(GL)

1-5
Diamond

Gold
Lion

DIRECTOR

800 BV

800 BV

800 BV

800 BV

800 BV

10000BV

10000BV

10000BV

10000BV

18000BV

12000BV

6000BV

CGS tiap Line
GL 640000BV
10 Level

40 %

40 %

40 %

10000BV
CGS tiap
Line *8
160000BV
40 %

10 Level

10 Level

10 Level

10 Level

40 %

6%

6%

6%

6%

6%

1%

0,75 %

0,5 %

0,5% X

0,25 %
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Bonus Khusus (2%)

Tour

Bonus Prestasi Seumur Hidup
(0,5%)
Total Persentase Bonus
Sumber : Tianshi Indonesia, 2012.

Mobil
Mewah

Kapal
Persiar

Pesawat
Pribadi

Rumah
Mewah

Untuk Director Eksekutif
53,5 %

2. Faktor-faktor yang Memotivasi Distributor
Faktor-faktor yang memotivasi distributor selain kompensasi berupa uang, ada hal lain
yang turut berperan penting yang memotivasi distributor Tianshi, hal-hal tersebut
adalah :
a. Tidak ada atasan
b. Bebas waktu dan tempat
c. Team work yang solid
d. Perkembangan kepribadian
o Kebutuhan Prestasi
o Kebutuhan Afiliasi
o Kebutuhan Kekuasaan
3. Korelasi Kompensasi terhadap Motivasi distributor
a. Profil Respoden
Analisis karakteristik dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan hasil
jawaban dari pertanyaan umum dari kuesioner yang telah diisi oleh responden yang
terdiri dari : Peringkat, jenis kelamin, usia, status, pekerjaan dan pendidikan
responden. Kuesioner disebarkan kepada 40 orang responden.
Tabel 5.3
Profil Responden Berdasarkan Peringkat
Peringkat
Jumlah Responden
Persentase %
Bintang 4
14
35
Bintang 5
10
25
Bintang 6
7
17,5
Bintang 7
2
5
Bintang 8
2
5
Bronze Lion
3
7,5
Silver Lion
2
5
Jumlah
40
100
Sumber ; Data Primer

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok responden yang berada
pada katagori bintang 4 mempunyai persentase paling besar jika dibandingkan
dengan katagori bintang lainnya yaitu 14 orang atau 35% dari total keseluruhan
responden yang berjumlah 40 orang.
Tabel 5.4
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Jumlah Responden
Persentase %
Laki-laki
Perempuan

30
10

75
25

Jumlah

40

100

Sumber ; Data Primer

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki
sebanyak 30 distributor atau 75%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan
sebanyak 10 distributor atau 25%.

Tabel 5.5
Profil Responden Berdasarkan Usia
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Usia

Jumlah Responden

Persentase %

20 - 28 tahun
29 - 36 tahun
37 - 44 tahun
45 - 52 tahun
Diatas 53 tahun

30
7
3
-

75
17,5
7,5
-

Jumlah

40

100

Sumber ; Data Primer

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara
20-28 tahun merupakan kelompok terbanyak yaitu 30 orang distributor atau 75%,
usia 29-36 tahun sebanyak 7 distributor atau 17,5%, usia 37-44 tahun sebanyak 3
distributor atau 7,5%.
Tabel 5.6
Profil Responden Berdasarkan Status
Status
Jumlah Responden
Persentase %
Menikah
Belum menikah

10
30

25
75

Jumlah

40

100

Sumber ; Data Primer

Dilihat dari status dapat dilihat bahwa responden yang belum menikah lebih banyak
yaitu 30 orang atau 75% sedangkan responden yang menikah sebanyak 10 orang
distributor atau 25%.
Tabel 5.7
Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan
Jumlah Responden
Persentase %
Pegawai negeri
Pegawai swasta
Wiraswasta
Mahasiswa
Profesional
Lain-lain

1
4
5
23
2
5

2,5
10
12,5
62,5
5
12,5

Jumlah

40

100

Sumber ; Data Primer

Dilihat dari pekerjaan katagori mahasiswa lebih dominan daripada profesi lainnya
yaitu sebanyak 23 orang atau 62,5%, sedangkan profesi lain yaitu pegawai negeri
sebanyak 1 orang atau 2,5%, pegawai swasta sebanyak 4 orang atau 10%,
wiraswasta sebanyak 5 orang atau 12,5%, profesional sebanyak 2 orang atau 5%,
sedangkan profesi lain sebanyak 5 orang atau 12,5%.
Tabel 5.8
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan
Jumlah Responden
Persentase %
SD
SLTP
SMU
Diploma
Strata 1
Strata 2

12
8
18
2

30
20
45
5

Jumlah

40

100

Sumber ; Data Primer

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa distributor dengan jenjang pendidikan
Strata 1 merupakan katagori terbesar dari kelompok responden yaitu 18 orang atau
45%, jenjang pendidikan SMU sebanyak 12 orang atau 30%, jenjang pendidikan
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Diploma sebanyak 8 orang atau 20%, jenjang pendidikan Strata 2 sebanyak 2 orang
atau 5%.
4. Analisis Data
a. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Untuk menghitung pengujian valid tidaknya masing-masing pertanyaan pada
variabel kompensasi (X) dan motivasi (Y) adalah sebagai berikut :
Tabel 5.9
Validitas Variabel Kompensasi
Pertanyaan

r-h

r-t

K1
.240
K2
.752
K3
.603
K4
.774
K5
.588
K6
.738
K7
.586
K8
.532
K9
.453
K10
480
K11
.619
K12
.436
K13
.444
K14
.646
K15
.529
Sumber ; Data Primer diolah

Status
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari hasil perhitungan uji validitas menunjukkan pertanyaan no 1 sampai
dengan no 15 dinyatakan valid. Karena koefisien validitas lebih besar dari nilai
r tabel 0,207 (lampiran 7 ). Dengan df = N-2, 40-2 = 38 dengan taraf signifikan
5% adalah 0,207. dengan hasil tersebut maka semua pertanyaan tentang
variabel kompensasi mempunyai tingkat validitas yang baik.
Tabel 5.10
Validitas Variabel Motivasi
Pertanyaan

r-h

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
Sumber ; Data Primer diolah

r-t
.301
.238
.417
.480
.448
.626
.667
.534
.451
.346
.428
.629
.308
.506
.266

Status
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207
.207

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari hasil perhitungan uji validitas menunjukkan pertanyaan no 1 sampai
dengan no 15 dinyatakan valid. Karena koefisien validitas lebih besar dari nilai
r tabel 0,207 (lampiran 7 ). Dengan df = N-2, 40-2 = 38 dengan taraf signifikan
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5% adalah 0,207. dengan hasil tersebut maka semua pertanyaan tentang
variabel kompensasi mempunyai tingkat validitas yang baik.
Untuk pengujian Reliabilitas dilihat sebagai berikut :
Tabel 5.11
Reliabilitas Variabel Kompensasi dan Motivasi
Varibel
r-h
r-t
Status
Kompensasi
Motivasi

.880
.768

.207
.207

Reliabel
Reliabel

Sumber ; Data Primer diolah

Koefisien reliabilitas dari pertanyaan kompensasi adalah 0.880 (lampiran 4),
dan pertanyaan motivasi adalah 0,768 (lampiran 5) sedangkan r tabel pada taraf
signifikan 5% dan df = N-2, 40-2 = 38 adalah 0,207 (lampiran 7). Jadi r hitung
lebih besar dari r tabel maka koefisien reliabilitas pertanyaan kompensasi dan
petanyaan motivasi tersebut reliabel.
b. Analisis Regresi Linier Sederhana
Pada analisis regresi sederhana ini, berusaha untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh kompensasi terhadap motivasi distributor. Dalam metode ini variabel
kompensasi dengan simbol (X), sedangkan motivasi dengan simbol (Y).
Dengan rumus : Y = a + bX
Dimana :
Y = Motivasi
X = Kompensasi
a = Konstanta
b = Koefisien regresi
Data yang diperoleh dari kuesioner adalah sebagai berikut :
N
= 40
Σx = 2795
Σy = 2335
Σx 2 = 196337
Σy 2 = 162311
Σxy = 164310
n∑ xy − ∑ x∑ y
b=
2
n∑ x 2 − (∑ x )
40.164310 − 2795.2335
40.196337 − (2795) 2
6572400 − 6526325
=
7853480 − 7812025
= 0,789
∑ x = 2795 = 69,88
∑ y = 2335 = 58,37
X=
Y=
n
40
n
40
a = Y - b. X
= 58,37 – 0,789 . 69,88
= 8,232
Maka persamaan Regresinya : Y = 8,323 + 0,789X

=

ISSN-1411 – 3880

70

Analisis Korelasi Sistem Kompensasi

Herwin & Siwi Lastari,SE,MM

Dalam perhitungan komputer program SPSS 15 sebagai berikut : (lampiran 6)
Tabel 5.12
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients

Model

Standardized
Coefficients

B
8,232

Std. Error
11,219

,789
a Dependent Variable: motivasi

,160

1

(Constant)
kompensasi

Beta
,624

t
B
,734

Sig.
Std.
Error
,468

4,928

,000

Dari tabel di atas dilihat dalam Unstandardized coefficients menunjukkan
bahwa konstanta motivasi sebesar 8,232 dan koefisien regresinya sebesar 0,789,
sehingga penambahan (karena tanda +), 1 kompensasi akan meningkatkan
motivasi distributor sebesar 0,789.
c. Menghitung dengan Korelasi Pearson Product Moment
Dengan rumus sebagai berikut :
Ν (ΣΧΥ ) − (ΣΧ )(ΣΥ )
r
xy =

{ΝΣΧ

2

}{

}

− (ΣΧ ) ΝΣΥ 2 − (ΣΥ )
2

2

Dimana :
rxy = Koefesien korelasi
X
= Variabel kompensasi
Y
= Variabel tingkat motivasi distributor
2
Χ = Jumlah Skor variabel X kuadrat
Υ 2 = Jumlah Skor variabel Y kuadrat
ΧΥ = Jumlah Perkalian skor variabel X dan Y
N
= Jumlah sampel
Perhitungannya adalah sebagai berikut :
Ν (ΣΧΥ ) − (ΣΧ )(ΣΥ )
r
xy =

=

=

=

=

{ΝΣΧ

2

}{

}

− (ΣΧ ) ΝΣΥ 2 − (ΣΥ )
2

2

40(177951) − (2795)(2535)

{40.196377 − (2795) }{40.16234 − (2535)}
2

2

7118040 − 7085325

{7853480 − 7812025}{6492440 − 6426225}
32715

{41455}{66215}

=

32715
52392,20

rxy = 0,624

Dengan bantuan perhitungan komputer program SPSS 15 sebagai berikut :
(lampiran 7)
Tabel 5.13
Correlations
kompensasi

Pearson Correlation

kompensasi
1

Sig. (2-tailed)
N

ISSN-1411 – 3880

motivasi
,624(**)
,000
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Pearson Correlation

,624(**)

Sig. (2-tailed)

1

,000

N

40

40

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh koefisien korelasi r sebesar
0,624, berarti ada korelasi yang positif (sedang) antara kompensasi terhadap
motivasi. Hal tersebut membuktikan bahwa kompensasi yang diberikan oleh
MLM Tianshi mempunyai hubungan yang positif terhadap tingkat motivasi
para distributor.
d. Test Korelasi
Rumus yang digunakan untuk menguji signifikansi koefisien korelasi r adalah t
hitung :
n−2
t=r
1− r2
Langkah – langkahnya sebagai berikut :
1. Menggunakan Ho dan Ha
2. Dengan taraf singnifikan 5%, df n-2, 40-2 = 38
t tabel 38 adalah 2,024 (lampiran 8 )
3. Ho diterima apabila : -2,024 ≤ r ≤ 2,024
Ho ditolak apabila : r > 2,024 atau r < -2,024
4. Mencari t hitung dengan rumus :
n−2
t=r
1− r2
40 − 2
t = 0,624
1 − 0,624 2
t = 0,624

38
1 − 0,389376

t = 0,624

38
0,610624

= 4,928
Dengan bantuan perhitungan komputer program SPSS 15 sebagai berikut :
(lampiran 6)
Tabel 5.14
Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients

Model

1

(Constant)
kompensasi

B
8,232

Std. Error
11,219

,789

,160

Standardized
Coefficients
Beta
,624

t
B
,734

Sig.
Std.
Error
,468

4,928

,000

a Dependent Variable: motivasi

dari tabel di atas kompensasi sama dengan perhitungan manual yaitu 4,928.
Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel (4,928 > 2,024) maka Ho
ditolak berarti ada korelasi signifikan antara kompensasi terhadap motivasi
distributor.
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E. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa :
1. Sistem kompensasi Multi Level Marketing (MLM) Tianshi lebih dikenal dengan
sebutan bonus. Kompensasi di Tianshi kompensasinya berupa bonus dimana
distributor akan mendapatkan kompensasi atau bonus sesuai dengan penjualan yang
terjadi pada bulan tersebut. Adapun bonus-bonus yang terdapat di MLM Tianshi
berupa : Bonus Eceran, Bonus Jaringan
2. Faktor-faktor yang memotivasi distributor selain kompensasi berupa uang, adalah
berupa perkembangan secara kepribadian karena distributor terbiasa menerima
pembelajaran dan bergaul dengan orang-orang yang positif, sehingga dapat
terbentuklah kepribadian yang positif pula. Disamping itu juga distributor terbiasa
bekerja secara team work sehingga kebutuhan prestasi, kebutuhan afialiasi serta
kebutuhan kekuasaan juga akan terpenuhi.
3. Dari uji regresi linier sederhana dengan rumus Y = a + bX maka hasil yang didapat
( Y = 8,232 + 0,789X ) yang menunjukkan bahwa persamaan tersebut, konstansta
motivasi sebesar 8,232
dan koefisien regresinya sebesar 0,789 sehingga
penambahan (karena tanda +), 1 kompensasi akan meningkatkan motivasi sebesar
0,789. Jadi ada pengaruh kompensasi terhadap tingkat motivasi distributor.
4. Terdapat hubungan (korelasi) yang positif karena r ( 0,624) berarti ada korelasi
yang positif (sedang) antara kompensasi terhadap tingkat motivasi distributor MLM
Tianshi, dengan nilai koefisien korelasi r sebesar 0,624.
5. Karena t hitung lebih besar dari t tabel (4,928 > 2,024), maka Ho ditolak berarti ada
pengaruh singnifikan antara kompensasi terhadap motivasi.
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