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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.1.1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam suatu 

organisasi. Hal tersebut dapat menunjang keberhasilan suatu organisasi. 

Meningkatnya peranan manajemen dalam suatu perusahaan mengakibatkan 

bertambahnya perhatian terhadap pentingnya faktor sumber daya manusia dalam 

perusahaan. Keberhasilan pengelola organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusianya. Dibawah ini dirumuskan definisi 

manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2014: 10) “Manajemen Sumber Daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat”. 

Menurut Wilson Bangun (2012: 6) “Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 

penggerakan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk 

mencapai tujuan organisasi”. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

merupakan ilmu dan seni dalam mengatur pendayagunaan sumber daya manusia 

di dalam organisasi melalui fungsi manajemen guna mencapai tujuan organisasi, 

karyawan dan masyarakat dan masyarakat secara efektif efisien. 

2.1.2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2012: 1) fungsi-fungsi sumber daya manusia 

meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional, yaitu: 
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1. Fungsi manajerial 

a. Perencanaan 

Perencanaan SDM (human resources planning) adalah perencanaan 

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan 

dengan menetapkan program kepegawaian. Program kepegawaian 

meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan 

dan pemberhentian karyawan. Program kepegawaian yang baik akan 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasian semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegrasi 

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization 

chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif 

dan efisien. 

c. Pengarahan 

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua 

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. 

Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

d. Pengendalian 

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan pengendalian semua 

karyawan agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai 

dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan 

meliputi kehadiran, perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan dan 

menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 
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2. Fungsi-fungsi Operasional 

a. Pengadaan 

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan. 

b. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui 

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus 

sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

c. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan 

sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi 

kerjaanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya dan 

berdasrkan internal dan eksternal konsistensi. 

d. Pengintegrasian 

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar terciptanya kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh 

laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam MSDM, 

karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 

e. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pension. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 
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sebagai besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal 

konsistensi. 

f. Pemberhentian 

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, 

pension, dan sebab-sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang-

undang No. 12 Tahun 1964. 

2.2. Kompensasi 

2.2.1. Pengertian Kompensasi 

Dalam upaya balas jasa perusahaan terhadap karyawannya perusahaan 

memberikan suatu kompensasi kepada setiap karyawannya, agar karyawan 

dapat terdorong untuk memberikan seluruh kemapuannya kepada perusahaan 

yang merupakan hal timbal balik atas apa yang sudah diberikan perusahaan 

kepada karyawan. Suatu sistem kompensasi yang baik perlu didukung oleh 

metode secara rasional yang dapat menciptakan seseorang digaji atau diberi 

kompensasi sesuai tuntunan pekerjaannya. 

Menurut Hasibuan (2017: 119) Kompensasi adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari 

manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan 

mempertahankan pekerjaan–pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem 

kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis. 

Menurut Edison et al. (2016) Kompensasi merupakan bentuk imbalan 

yang diterima pegawai/karyawan atas usaha-usaha yang di hasilkannya. 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka 

sumbangkan pada pekerjaanya. Mereka menyumbangkan apa yang menurut 

mereka berharga, baik tenaga maupun pengetahuan yang dimiliki. Sesuatu 

yang berharga bagi karyawan adalah pengetahuan dan keterampilan yang 
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dimiliki dijadikan sebagai dasar dalam menuntut haknya sebagai pekerja. 

(Bangun W, 2012). 

Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada 

tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja. Perusahaan yang 

menentukan tingkat upah dengan mempertimbangkan standar kehidupan 

normal, akan memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Hal ini 

karena motivasi kerja pegawai banyak dipengaruhi oleh terpenuhi tidaknya 

kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan keluarganya. (Mangkunegara 

A.A, 2013). 

Berdasarkan beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan, sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan, untuk kepentingan perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang 

ataupun fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan. 

2.2.2. Jenis – jenis Kompensasi 

Menurut Rivai (2011: 359), kompensasi menjelaskan bahwa, 

“Kompensasi merupakan sesuatu yang karyawan dapatkan sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan” dapat dikelompokkan ke dalam 2 

kelompok, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung yaitu: 

1. Kompensasi langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi 

kewajiban bagi perusahaan untuk membayarnya. Kompensasi langsung 

yang diberikan dapat berupa: 

a. Gaji 

Merupakan balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan 

serta mempunyai jaminan yang pasti, dengan kata lain akan tetap 

dibayarkan walaupun karyawan tersebut tidak masuk kerja. 

b. Insentif 

Yaitu tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu 

prestasinya diatas prestasi yang standar. 
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2.  Kompensasi tidak lansung merupakan seluruh imbalan yang diterima oleh 

karyawan secara tidak langsung dan diberikan berasarkan kebijaksanaan 

perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Kompensasi tidak langsung terdiri dari tiga bagian, yaitu: 

a. Program-program perlindungan, termasuk didalamnya asuransi 

kesehatan pensiun, jaminan sosial tenaga kerja. 

b. Bayaran diluar jam kerja, misalnya liburan, hari besar, cuti tahunan, 

cuti hamil, dan lembur. 

c. Fasilitas-fasilitas ruangan dan alat yang dibutuhkan oleh karyawan. 

2.2.3. Tujuan Kompensasi 

Menurut Notoadmojo (2013: 254), tujuan pemberian kompensasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Menghargai prestasi kerja 

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja karyawannya. Selanjutnya akan 

mendorong perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang 

diinginkan perusahaan atau organisasi 

2. Keadilan 

Menjamin keadilan kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya 

keadilan diantara karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Masing- 

masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, 

fungsi, jabatan, pestasi kerjanya. 

3. Mempertahankan karyawan 

Dengan sistem kompensasi yang baik para karyawan akan betah dan 

bertahan bekerja pada perusahaan tersebut. Hal ini berarti mencegah 

keluarnya karyawan dari organisasi itu untuk mencari organiasasi yang 

baik. 
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4. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon 

karyawan. Dengan banyaknya pelamar dan calon karyawan, akan lebih 

mudah persusahaan untuk mencari dan memiliki karyawan yang bermutu 

tinggi. 

5. Pengendalian biaya 

Dengan sistem kompensasi yang baik, akan mengurangi seringnya 

rekruitmen, sebagai akibat dari makin seringnya karyawan yang keluar 

mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Hal ini berarti 

penghematan biaya untuk rekruitmen dan seleksi calon karyawan baru. 

6. Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari 

pemerintah (hukum). Suatu organisasi atau perusahaan yang baik, dituntut 

memiliki sistem administrasi yang baik pula. 

 

2.2.4. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Mangkunegara (2013: 84) ada enam faktor yang 

mempengaruhi kompensasi, yaitu: 

1. Faktor Pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

minimal, pajak peghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya 

transportasi, inflasi maupun devaluasi sangan mempengaruhi perusahaan 

dalam menentukan kebijakan kompensasi karyawan. 

2. Penawaran Bersama antara perusahaan dan karyawan 

Kebijakan kompensasi perlu didapat dipengaruhi pula pada saat 

terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan 

oleh perusahaan kepada karyawannya. 
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3. Standar dan biaya hidup karyawan 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan stadar dan biaya hidup 

minimal karyawan. Hal ini karena kebutuhan dasar karyawan harus 

terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan dan keluarganya, 

maka karyawan akan merasa aman, terpenuhinya kebutuhan dasar dan 

rasa aman karyawan, akan memungkinkan karyawan dapat bekerja 

dengan penuh motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Penelitian 

terdahulu banyak menunjukan bahwa ada korelasi tinggi antara motivasi 

kerja karyawan dan prestasi kerjanya, ada korelasi positif antara motivasi 

kerja dan tujuan pencapaian perusahaan. 

4. Ukuran Perbandingan Upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi di pengaruhi juga oleh ukuran 

besar kecilnya perusahaan, tingkat Pendidikan karyawan, masa kerja 

karyawan. Artinya perbandingan tingkat upah karyawan perlu 

memperhatikan tingkat pendidikan, masa kerja, dan uuran perusahaan. 

5. Pemerintah dan persediaaan 

Dalam menentukan kebikajan kompensasi karyawan perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya 

kondisi pasar pada saat itu perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan tingkat upah karyawan. 

6. Kemampuan membayar 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi karyawan, perlu didasarkan 

pada kemampuan perusahaan dalam membayar upah karyawan. Artinya 

jangan sampai menentukan kebijakan kompensasi dilua batas 

kemampuan yang ada pada perusahaan. 

 

2.2.5. Dimensi dan Indikator Kompensasi 

Dimensi dan indikator kompensasi sesuai dengan yang ada di 

peraturan dan dalam bentuk gaji, bonus, upah, hal tersebut dalam kompensasi 

finansial. Namun dalam non finansialnya asuransi, tunjangan-tunjangan dan 
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sebagainya. Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam 

proses pemberian kompensasi untuk karyawan. Terdapat 2 (dua) dimensi 

yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai (2011: 357), yaitu: 

1) Kompensasi finansial langsung, yang terdiri dari: 

a. Gaji 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan 

yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai 

tujuan perusahaan atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap 

yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah 

perusahaan. 

b. Bonus 

Bonus adalah pembayaran sekaligus yang diberikan karena 

memenuhi sasaran kinerja atau uang yang dibayar sebagai balas jasa 

atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila melebihi target. 

Bonus juga merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada 

seorang karyawan yag nilainya di atas gaji normalnya. Bonus juga 

bisa digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan-

tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan, atau untuk 

dedikasinya kepada perusahaan. 

c. Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 

Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan 

gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut 

kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan). Insentif 

adalah variabel penghargaan yang diberikan kepada individu dalam 

suatu kelompok, yang diketahui berdasarkan perbedaan dalam 

mencapai hasil kerja. Ini di rancang untuk memberikan motivasi 

karyawan berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya. 
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2) Kompensasi tidak langsung (fringe benefit) 

Kompensasi tidak langsung (Fringe benefit) merupakan kompensasi 

tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap 

semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan para 

karyawan. Contohnya berupa fasilitas-fasilitas, seperti: asuransi-asuransi, 

tunjangan- tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. 

Dengan kompensasi organisasi bisa memperoleh/menciptakan, 

memelihara, dan mempertahankan produktivitas. Tanpa kompensasi yang 

memadai karyawan yang ada sekarang cenderung untuk keluar dari 

organisasi, tingkat absensi yang tinggi atau kedisiplinan yang rendah dan 

keluhan-keluhan lainnya yang bisa timbul. 

 

2.3. Motivasi 

2.3.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin moveree yang berarti dorongan atau 

daya penggerak. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong 

gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras. Upaya menumbuhkan 

kemauan untuk bekerja dari para karyawan dapat kita dekati melalui 

pengetahuan tentang sumber kekuatan yang menggerakkan karyawan untuk 

bertingkah laku tertentu. 

Pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan fisik maupun non fisik. Kebutuhan yang tidak terpuaskan dari 

seseorang akan mengakibatkan suatu situasi yang tidak menyenangkan. 

Situasi tersebut mendorong manusia untuk memenuhinya, yang kemudian 

akan menimbulkan suatu tujuan, dimana untuk mencapai tujuan yang 

diperlukan tindakan. Selanjutnya, proses motivasi itu sendiri tidak dapat 

terlihat secara langsung, yang terlihat adalah perilakunya terhadap sesuatu 

untuk melihat motivasi, dapat dilihat dari tingkat usaha yang dilakukan 

seseorang. Semakin tinggi tingkat usaha yang diberikan seseorang terhadap 

suatu kegiatan, dapat dikatakan semakin termotivasi orang tersebut. 
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Sofyandi dan Garniwa (2012: 99), yaitu: “Motivasi ini sebagai suatu 

dorongan untuk meningkatkan usaha dalam mancapai tujuan tujuan 

organisasi, dalam batasan-batasan kemampuan untuk memberikan kepuasan 

atas kebutuhan seseorang” 

Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2016: 95) menyatakan bahwa: 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan” 

Dari definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah suatu dorongan dari dalam maupun dari luar individu yang 

dapat menggerakan individu tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. 

2.3.2. Tujuan pemberian motivasi 

Pemberian motivasi kepada pegawai mempunyai tujuan yang dapat 

meningkatkan berbagai hal, menurut Malayu S.P Hasibuan (2016: 97) 

tujuan pemberian motivasi kepada karyawan adalah untuk: 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

3. Meningkatkan produktivitas karyawan. 

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

8. Meningkatkan loyalitas, kreativas dan partisipasi karyawan. 

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat alat dan bahan baku. 

12. Dan lain sebagainya. 
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2.3.3. Jenis-jenis motivasi 

Ada dua jenis motivasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2016: 99) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Motivasi positif 

Motivasi positif maksudnya manajer motivasi bawahan dengn 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi 

positif ini semangat kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada 

umumnya senang menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan 

memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik. 

Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka waktu 

pendek akan meningkat, karena mereka takut di hukum, tetapi dalam jangka 

waktu panjang akan berakibat kurang baik. 

Dalam praktek kedua jenis motivasi di atas, sering digunakan oleh manajer 

suatu perusahaan. Penggunaannya harus tepat dan seimbang, supaya dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang menjadi salah satu kapan 

motivasi positif atau negative merangsang gairah kerja karyawan. Motivasi 

positif efektif untuk jangka Panjang, sedangkan motivasi negatif efektif untuk 

jangka pendek. Tetap manajer harus konsisten dan adil dalam menerapkannya. 

 

2.3.4. Faktor Motivasi 

Menurut Pasolong (2013: 152) Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja yaitu: 

1) Faktor ekstern 

a) Kepemimpinan. 

b) Lingkungan kerja yang menyenangkan. 

c) Komposisi yang memadai. 

d) Adanya penghargaan akan prestasi. 

e) Status dan tanggung jawab. 
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2) Faktor intern 

a) Kematangan pribadi. 

b) Tingkat pendidikan. 

c) Keinginan dan harapan pribadi. 

d) Kebutuhan terpenuhi. 

e) Kelemahan dan keborosan. 

f) Kepuasan kerja. 

 

2.3.5. Metode Motivasi 

Ada dua metode motivasi menurut Hasibuan (2012: 149) yaitu: 

a) Motivasi langsung 

Motivasi (materil dan non materil) yang diberikan secara langsung 

kepada individu karyawan untuk memenuhi kebutuha dan kepuasannya. 

Jadi setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasannya. Jadi sifatnya khususnya seperti memberikan pujian, 

penghargaan, bonus, piagam dan lain sebagianya. 

b) Metode tidak langsung (indirect, motivation) 

Motivasi yang diberikan hanya merupakan fasilitas-fasilitas yang 

mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran tugas, sehingga 

para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misal: 

kursi yang empuk, mesin-mesin yang baik dan mendukung, ruangan 

kerja yang nyaman, suasana lingkungan pekerjaannya yang baik dan 

kondusif, penempatan karyawan yang tepat dan lainnya. Motivasi tidak 

langsung ini besar pengaruhnya untuk mrangsang semangat kerja 

karyawan, sehingga produktifitas kerja karyawan meningkat. 

 

2.3.6. Teori motivasi 

Terdapat beberapa macam teori motivasi yang dikemukakan oleh para 

ahli, seperti dalam Suwatno (2014: 176), adalah sebagai berikut: 



23 
 

 

1. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Theory) dalam 

Suwatno (2011: 176-177) Teori motivasi yang dikembangkan oleh 

Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap diri manusia itu sendiri dari 

atas lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological Needs). Seperti: kebutuhan 

untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat rendah atau disebut 

pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 

b. Kebutuhan rasa aman (Saftey Needs), yaitu kebutuhan akan 

perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan 

hidup, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, 

psikologikal dan intelektual. 

c. Kebutuhan sosial (Social Needs), yakni kebutuhan untuk merasa 

memiliki yaitu kebutuhan untuk merasa diterima dalam kelompok, 

berafiliasi, berinterkasi, dan kebutuhan untuk mencintai serta 

dicintai. 

d. Kebutuhan akan harga diri atau pengakuan (Eksteem Needs), yaitu 

kebutuhan untuk dihormati, dan dihargai oleh orang lain. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-Actualization Needs), yaitu 

kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, potensi, 

kebutuhan untuk berpendapat, dengan mengemukakan ide-ide, 

memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu. 

2. Teori Clyton Alderfer (Teori ”ERG”) dalam Suwatno Suwatno (2014: 

178-179) Teori Alderfer dikenal denan akronim “ERG”. Akronim 

“ERG” dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga 

istilah yaitu: E = Existance (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness 

(kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain), dan G = Growth 

(kebutuhan akan pertumbuhan). Jika makna ketiga istilah tersebut 

didalami akan tampak dua hal penting. Pertama, secara konseptual 

terdapat persamaan antara atau model yang dikembangkan oleh Maslow 

dan Alderfer. Karena “Existence” dapat dikatakan identik dengan 
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hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow: ”Relatedness” senada 

dengan hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow 

dan “growth” mengandung makna sama dengan “self actualization” 

menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan bahwa berbagai 

jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. 

3. Teori X dan Teori Y (Teori McGregor) dalam Wuryaningsih Dwi 

Sayekti (2014:72). Teori ini dikembangkan oleh Douglas McGregor, 

yang dikemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai 

manusia. Pandangan tersebut adalah yang pertama bahwa manusia pada 

dasarnya negatif yang ditandai dengan Teori X dan yang lain positif, 

yang ditandai dengan Teori Y. Teori X didasarkan pada asumsi bahwa 

karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, 

dan harus dipaksa agar berprestasi. Adapun teori Y mengasumsikan 

bahwa karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha bertanggung jawab, 

dan dapat menjalankan pengarahan diri. Implikasi terhadap teori motivasi 

berkaitan dengan Teori X dan Y lebih baik diungkapkan dalam kerangka 

yang disajikan oleh Marslow. Berkaitan dengan hal tersebut teori X 

individu, sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa kebutuhan tingkat 

tinggi mendominasi individu. Oleh karena itu, McGregor mengusulkan 

ide-ide seperti pengambilan keputusan partisipatif, pekerjaan yang 

bertanggung jawab dan menantang, dan hubungan kelompok yang baik 

sebagai pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi kerja karyawan. 

Untuk teori ini tidak ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa masing-

masing rangkaian asumsi itu sahih. 

4. Teori Dua Faktor (Teori Herzberg) dalam Wuryaningsih Dwi Sayekti 

(2013:73). Teori dua faktor yang kadang-kadang disebut juga teori 

motivasi-higiene, dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Dalam 

keyakinannya bahwa hubungan individu dengan pekerjaannya 

merupakan hubungan dasar dan bahwa sikap seseorang terhadap kerja 

dapat sangat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu itu. 
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Menurut Herzberg, faktor- faktor yang menyebabkan kepuasan 

kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang menimbulkan 

ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, manajer yang berusaha 

menghilangkan faktor-faktor yang menciptakan ketidakpuasan kerja 

dapat membawa ketentraman tetapi bukannya memotivasi mereka. 

Akibatnya kondisi-kondisi yang melingkupi pekerjaan seperti kualitias 

pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, hubungan antar pribadi, kondisi 

kerja fisik, dan keamanan kerja telah dicirikan oleh Herzberg sebagai 

faktor-faktor higine. Jika ingin memotivasi orang dalam pekerjaannya, 

Herzberg menyarankan untuk menekankan pada hal-hal yang 

berhubungan kerja itu sendiri atau hasil langsung yang diakibatkannya, 

seperti peluang promosi, peluang pertumbuhan personal, pengakuan, 

tanggung jawab, dan prestasi kerja. 

Dalam teori dua hal faktor dinyatakan bahwa faktor-faktor 

intrinsik berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor-faktor 

ekstrinsik berhubungan dengan ketidakpuasan. Adapun hygiene adalah 

faktor-faktor seperti kebijakan dan administrasi perusahaan, penyeliaan, 

dan gaji yang bila memadai dalam pekerjaan tertentu, orang akan tidak 

terpuaskan. Teori dua faktor tidaklah tanpa cacat, ada beberapa kritikan 

terhadap teori itu. 

5. Teori Kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David McClelland dan 

para koleganya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan: prestasi, 

kekuasaan, dan kelompok pertemanan, kebutuhan ini didefinisikan 

sebagai berikut: 

 Kebutuhan akan prestasi (nAch-nedd for achievement): dorongan 

untuk unggul, untuk berprestasi berdasarkan seperangkat standar, 

untuk berusaha keras supaya sukses. 

 Kebutuhan akan kekuasaan (nPow-need for power): kebutuhan 

membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang sedemikian 

rupa sehingga mereka tidak akan berpelaku sebaliknya. 
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 Kebutuhan akan kelompok pertemanan (nAff-need for affiliation): 

hasrat untuk berhubungn antar pribadi yang ramah dan akrab. 

 

2.3.7. Dimensi dan Indikator Motivasi 

Hal- hal yang dapat memotivasi seseorang menurut Teori motivasi yang 

dikembangkan oleh Abraham Maslow dalam Suwatno (2011: 176-177) 

menyatakan bahwa setiap diri manusia itu terdiri atas lima tingkat atau hierarki 

kebutuhan, yaitu: 

a. Kebutuhan Fisiologis (Physiological Needs) 

- Jaminan Fasilitas. 

- Uang makaan. 

b. Kebutuhan Rasa aman 

- Jaminan asuransi kecelakaan kerja. 

- Jaminan kesehatan. 

c. Kebutuhan sosial 

- Diterima. 

- Dihormati. 

- Keikutsertaan. 

d. Kebutuhan penghargaan 

- Pujian. 

- Promosi. 

e. Kebutuhan Aktualisasi diri 

- Pendelegasian wewenang. 

 

2.4. Kinerja karyawan 

2.4.1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja pegawai merupakan sebuah perwujudan kerja yang dilakukan 

oleh karyawan yang biasanya digunakan sebagai acuan penilaian terhadap 

karyawan didalam suatu organisasi. Kinerja yang baik merupakan suatu 

langkah untuk mencapai tujuan organisasi dan kinerja juga merupakan sarana 
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penentu dalam mencapai tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Menurut Wilson Banangun (2012: 213) “Kinerja karyawan 

(performance) adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan”. 

Menurut Mangkunegara (2013: 67) mendefinisikan kinerja sebagai 

berikut: “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Menurut Sinambela (2016: 438): “Kinerja adalah pelaksanaan suatu 

pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan”. 

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pegawai 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai secara efektif dan efisien dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

2.4.2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi berbagai faktor, baik 

faktor eksternal maupun internal dari karyawan tersebut. Mangkunegara 

(2016: 14) mengatakan bahwa kinerja pada umumnya dipengaruhi oleh tiga 

faktor, yaitu: 

a. Atribut Individu 

Dengan adanya berbagai atribut yang melekat pada individu akan dapat 

membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini merupakan 

kecakapan individu untuk menyelesaikan tugas – tugas yang telah ditentukan 

(capacity to perform) terdiri dari: 

- Karakteristik Demografi, misalnya: umur, jenis kelamin, dan lain-lain. 

- Karakteristik Kompetisi, misalnya: bakat, kecerdasan, kemampuan, dan 

keterampilan. 
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- Karakteristik Psikologi, yaitu nilai-nilai yang dianut, sikap dan 

kepribadian. 

b. Kemampuan Untuk Bekerja 

Dengan berbagai atribut yang melekat pada individu menunjukkan 

adanya kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi, hanya untuk 

mencapai kinerja yang baik diperlukan usaha atau kemauan untuk bekerja 

keras karena kemauan merupakan suatu kekuatan pada individu yang dapat 

memacu usaha kerja serta dapat memberikan suatu arah dan ketekunan. 

c. Dukungan Organisasi 

Dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi diperlukan juga adanya 

dukungan atau kesempatan dari organisasi/perusahaan. Hal ini untuk 

mengantisipasi keterbatasan baik dari karyawan maupun perusahaan. 

Misalnya: kelengkapan peralatan dan perlengkapan kejelasan dalam 

memberikan informasi. 

Jadi kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kinerja yang dicapai 

karyawan dipengaruhi oleh tiga hal yaitu kemauan, dukungan serta 

kesempatan yang diberikan perusahaan adalah hak yang mutlak diperlukan 

sedangkan kemampuan merupakan sesuatu yang ada di dalam diri karyawan 

sendiri yang dapat dikembangkan. 

2.4.3. Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja atau performance appraisal pada dasarnya merupakan 

faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 

karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 

manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat 

bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. 

Melalui penilaian tersebut dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang 

bagaimana kinerja karyawan. 

Menurut Mathis dan Jackson (2012: 81-82), penilaian kinerja adalah 

proses evaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika 

dibandingkan dengan satu tim dan kemudian mengkomunikasikannya dengan 
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para karyawan. Penilaian kinerja mempunyai dua kegunaan utama. Penilaian 

pertama adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan 

seperti misalnya promosi. Kegunaan yang lain adalah untuk pengembangan 

potensi individu. 

Tujuan penilaian kinerja karyawan menurut Rivai (2011: 312) pada 

dasarnya meliputi: 

1. Untuk mengetahui tingkat kinerja karyawan selama ini. 

2. Pemberian imbalan yang serasi misalnya, untuk pemberian kenaikan, gaji 

berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang. 

3. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan. 

4. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

5. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan lagi ke dalam: 

a. Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer, rotasi 

perusahaan. 

b. Kenaikan jabatan. 

c. Pelatihan atau traning. 

Penilaian kinerja digunakan untuk mengertahui kinerja seorang 

karyawan. Menurut Rivai (2011: 55) manfaat penilaian kinerja adalah: 

1. Bagi Karyawan 

Meningkatkan motivasi, meningkatkan kepuasan kerja, adanya kejelasan 

standart hasil yang diharapkan, adanya kesempatan berkomunikasi ke atas, 

peningkatan pengertian tentang nilai pribadi. 

2. Manfaat Bagi Penilai 

Meningkatkan kepuasan kerja, untuk mengukur dan mengidentifikasi 

kecenderungan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja baik dari para 

manajer ataupun karyawan, sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan, 

bisa mengidentifikasi kesempatan untuk rotasi karyawan. 

3. Manfaat Bagi Perusahaan 

Memperbaiki seluruh simpul unit–unit yang ada dalam perusahaan, 

meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan motivasi karyawan secara 
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keseluruhan, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang 

dilakukan untuk masing – masing karyawan.  

Untuk mencapai atau menilai kinerja, terdapat beberapa indikator 

kinerja karyawan yang menjadi acuan, menurut Emron, Yohny, dan Imas 

(2016: 193) adalah sebagai berikut: 

1. Target 

Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah barang, 

pekerjaan atau jumlah uang yang di hasilkan. Target ini dengan kata lain 

adalah kuantitas kerja yang dapat di lihat dari kecepatan kerja setiap pegawai 

itu. 

2. Kualitas 

Kualitas terhadap hasil yang dicapai dan ini adalah salah satu indikator 

penting, karena kualitas merupakan kekauatan dalam mempertahankan 

kepuasan pelanggan. Serta peninjauan seberapa baik seorang karyawan dalam 

mengerjakan apa yang seharusnya di kerjakan. 

3. Waktu penyelesaian 

Penyelesaian yang tepat waktu dan penyerahan pekerjaan menjadi pasti, 

ini adalah modal untuk mendapat kepercayaan pelanggan. Dalam waktu 

penyelesaian ini seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya 

dengan akurat dan tidak ada kesalahan 

4. Taat Asas 

Tidak hanya harus memenuhi target, kualitas dan tepat waktu tetapi juga 

harus dilakukan dengan cara yang benar, dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban 

karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. 

2.4.4. Dimensi dan Indikator Kinerja Karyawan 

Dimensi dan indikator kinerja karyawan menurut Edison et al (2016) 

Target: 

1. Fokus pada target. 
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2. Menantang dan realistis. 

3. Memenuhi kuantitas. 

4. Pelanggan (internal dan eksternal) puas atas kuantitas yang dihasilkan. 

Kualitas: 

1. Kualitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 

2. Anggota memiliki prosedur tentang kualitas. 

3. Memiliki prosedur tentang pencapaian kualitas. 

4. Pelanggan (internal dan eksternal) puas atas kualitas yang dihasilkan. 

Waktu: 

1. Pekerjaan selesai tepat waktu. 

2. Pelanggan puas atas waktu penyelesaian. 

3. Anggota berkomitmen terhadap pentingnya ketepatan waktu. 

Taat asas: 

1. Dilakukan dengan cara yang benar 

2. Transparan dan dapat dipertanggung jawabkan 

2.5. Hubungan Kompensasi (X1) dan Kinerja Karyawan (Y) 

Diperkirakan terdapat hubungan antara Kompensasi dengan Kinerja 

Karyawan. Peneliti sebelumnya terkait hal ini terangkum dalam tabel berikut:  

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Hubungan Kompensasi dan Kinerja 

 

No Sumber Hasil Penelitian 

1 Nurul Hidayah 

(2016) 

Kompensasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan 

2 Leonard Adhi 

(2017) 

Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel 

Kompensasi dan kinerja pegawai seperti gambar berikut: 
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Nurul Hidayah (2016) 

Leonard Adhi (2017) 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan variabel Kompensasi terhadap Kinerja  

 

2.6. Hubungan Motivasi (X2) dan Kinerja Karyawan (Y) 

Diperkirakan terdapat hubungan antara Kompensasi dengan Kinerja 

Karyawan. Peneliti sebelumnya terkait hal ini terangkum dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Hubungan Motivasi dan Kinerja 

No Sumber Hasil Penelitian 

1 Rido Sanjaya 

(2018) 

Motivasi sangat berpengaruh 

terhadap kinerja. 

2 Sri Purwati (2016) Ada pengaruh signifikan antara 

motivasi terhadap kinerja. 

 

Dilihat dari hasil penelitian diatas, membuktikan bahwa adanya 

keterkaitan antara variabel. Semakin baik Motivasi yang di berikan maka semakin 

baik kinerja pegawainya. 

Rido Sanjaya (2018) 

Sri Purwati (2016) 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara variabel Motivasi terhadap Kinerja 

 

KOMPENSASI KINERJA 

MOTIVASI KINERJA 
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2.7. Penelitian terdahulu 

Berikut tabel penelitian terdahulu yang menunjukan adanya hubungan antar 

variabel kompensasi dan variabel motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 2.3 Penelitian terdahulu 

No Nama 

peneliti 

Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Putri 

Juwitasari 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

karyawan PT. 

Kusumahadi 

Santosa 

Karanganyar 

Kompensasi 

(X1) 

Motivasi 

Kerja (X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y1) 

Kompensasi dan 

motivasi kerja 

berpengaruuh positif 

dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

2 Rafi Jody 

Kurnia 

(2016) 

Pengaruh Motivasi 

dan Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan Rumah 

sakit Condong 

Catur Yogyakarta 

Motivasi 

(X1) 

Kompensasi 

(X2) Kinerja 

Kryawan 

(X3) 

Kompensasi dan 

motivasi kerja 

berpengaruuh positif 

dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan Rumah 

Sakit Condong Catur 

Yogyakarta 

3 Medi Prakoso 

(2016) 

Pengaruh Motivasi 

Kerja dan 

Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Percetakan Art 

Studio Jakarta 

Motivasi 

Kerja (X1) 

Kompensasi 

(X2) 

terhadap 

Kinerja 

karyawan 

Motivasi Kerja dan 

kompensasi memiliki 

pengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan di 

Percetakam Art 

Studio 
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Pusat (Y1) 

4 Tanto Wijaya 

dan Fransica 

Andreani 

(2015) 

Pengaruh Motivasi 

dan Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan  pada PT 

Sinar Abadi Jaya 

Bersama 

Motivasi 

(X1) 

Kompensasi 

(X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(X1) 

Motivasi dan 

Kompensasi memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan dengan 

kinerja karyawan 

5 Echa Siska 

Aprilia 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

Bank Syariah 

Mandiri Kantor 

cabang 16 Ilir 

Palembang 

Kompensasi 

(X1) 

motivasi 

Kerja (X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y1) 

Besarnya pengaruh 

kompensasi dan 

motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan. 

6 Erik Martinus 

(2016) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT 

Deevina Surabaya 

Kompensasi 

(X1) 

motivasi 

Kerja (X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(Y1) 

Variabel Kompensasi 

dan Motivasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

7 Dila Savila 

(2016) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. 

Primafood 

Kompensasi 

(X1) 

motivasi 

(X2) Kinerja 

Karyawan 

(Y1) 

Kompensasi dan 

motivasi kerja 

berpengaruuh positif 

dan signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan 
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Internasional 

Bandung 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

2.8.1. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Faktor yang berperan dalam peningkatan kinerja karyawan adalah 

kompensasi. Menurut Sastrohadiwiryo dalam Septawan (2014: 5) adalah 

imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga 

dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pemberian kompensasi dengan cara adil merupakan daya penggerak 

yang dapat mempengaruhi terciptanya pemeliharaan karyawan. Kompensasi 

adalah keseluruhan dari semua hadiah yang diberikan kepada karyawan 

sebagai imbalan atas jasa mereka. 

Kompensasi yang di berikan kepada karyawan PT. Astra Internasional 

Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing sudah dinilai sudah baik. 

Karyawan di Perusahaan PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi 

sales and marketing sudah di berikan gaji, tunjangan-tunjangan, serta insentif 

dan itu sangat berpengatuh bagi kinerja karyawan agar karyawan dapat 

mengoptimalkan kinerjanya dengan kompensasi yang sebanding dengan 

kinerjanya. 

 

2.8.2. Pengaruh Motivasi terhadap kinerja karyawan 

Faktor lain yang berperan penting dalam peningkatan kinerja 

karyawan adalah motivasi. Motivasi dari karyawan itu sendiri untuk bekerja, 

yang dapat menimbulkan usaha dan kemampuan karyawan untuk 

melaksanakan tugasnya. Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007: 99) dalam 

Lufitasari (2014) mendefinisikan motivasi ini sebagai suatu dorongan untuk 
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meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dalam btas-

batasan kemampuan untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan seseorang. 

Menurut Fahmi (2014: 143) motivasi adalah aktivitas perilaku yang 

bekerja dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. 

Motivasi sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang 

untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki, sedangkan motif sebagai 

daya gerak seseorang untuk berbuat, karena perilaku seseorang cenderung 

berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Motivasi dalam perusahaan PT. Astra Internasional Toyota AUTO 

2000 divisi sales and marketing dinilai masih kurang karena, dorongan untuk 

mencapai tujuan di nilai masih kurang sehingga berakibat pada tidak 

tercapainya target penjualan yang sudah di tentukan perusahaan tidak tercapai. 

 

2.8.3. Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Terhadap kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 

melihat keberhasilan suatu organisasi. Baik buruknya kinerja karyawan akan 

sangat berpengaruh pada kinerja instansi atau keberhasilan suatu organisasi. 

Kompensasi dan motivasi, keduanya akan menimbulkan pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Dengan adanya kompensasi yang memenuhi kebutuhan 

karyawan, maka kinerja karyawan akan mencapai hasil yang maksimal.  

 Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilla 

Savila (2016) dari hasil penelitiannya terbukti bahwa kompensasi dan 

motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Medi Prakoso 

(2016) bahwa ada pengaruh positif dari kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan. Dilihat dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa 

adanya keterkaitan antara variabel. Artinya apabila ingin meningkatkan 

kinerja karyawan maka harus diberikan kompensasi yang memenuhi 

kebutuhan karyawan dan meningkatkan motivasi karyawan. 



37 
 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

              

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka pemikiran 

Dilihat dari kerangka pemikiran diatas maka dibuatlah paradigma 

pemikiran untuk dapat menggambarkan jawaban dari masalah penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambar Model Penelitian 
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2.8.4. Hipotesis penelitian 

Menurut Sugiyono (2014: 134) Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat peryataan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan atau didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. 

Dari penjelasan diatas dan uraian kerangka pemikiran diatas maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT. Astra 

Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

H2 : Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT. Astra 

Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

  


