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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen bukan saja mengelola sumber daya manusia tetapi juga 

material, modal dan faktor produksi lainnya. Tetapi bagaimanapun juga, sumber 

daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki setiap 

organisasi, maka dari semua hal diatas diperlukannya pengelolaan sumber daya 

manusia secara lebih baik agar diperoleh kontribusi yang berarti bagi kemajuan 

organisasi atau perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pendapat para ahli tentang 

pengertian manajemen sumber daya manusia antara lain: 

Wahyudi (2002:9), menyatakan bahwa “sumber daya manusia adalah 

mencakup energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang 

dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa yang bermanfaat”. 

Sedangkan menurut Siagan (2008:10), menyatakan bahwa : 

 “manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Unsur 

MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada organisasi”. 

Dari berbagai definisi di atas kita menekankan pada kenyataan bahwa yang 

utama sekali kita kelola adalah manusia bukan sumber daya yang lainnya. 

Keberhasilan pengelolaan organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan 

pendayagunaan sumber daya manusia. 

Pengelolaan manajemen sumber daya manusia tidaklah semudah 

pengelolaan manajemen lainnya, karena manajemen sumber daya manusia khusus 
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menitikberatkan perhatiannya pada faktor produksi manusia yang memiliki akal, 

perasaan dan juga mempunyai berbagai tujuan. Sukses atau tidaknya suatu 

perusahaan dalam mencapai tujuannya sebagian besar tergantung pada manusianya. 

Oleh karena itu, tenaga kerja ini harus mendapatkan perhatian khusus dan 

merupakan sasaran dari manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan, 

mengembangkan, memelihara dan memanfaatkan karyawan sesuai dengan fungsi 

atau tujuan perusahaan. 

 

2.1.2 Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi 

Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi adalah suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian aktivitas tenaga 

kerja mulai dari rekruitmen sampai dengan pensiun di mana proses pengambilan 

keputusan-keputusannya didasarkan  pada informasi kebutuhan kompetensi jabatan 

dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan orgaisasi/perusahaan. 

Lingkungan usaha serta kondisi sosial masyarakat mengalami perubahan 

yang semakin cepat, diantaranya meliputi: 

a. Peningkatan perubahan teknologi dan perubahan sosial yang besar serta 

perubahan gaya hidup masyarakat. 

b. Pergeseran pada ekonomi digital, e-commerce, yang membutuhkan pengetahuan 

dan keterampilan yang semakin tinggi 

c. Persaingan global yang semakin intensif 

d. Pasar yang terpecah-pecah dalam cakupan geografi yang luas sehingga menuntut 

spesialisasi bidang yang jelas 

e. Gerakan anti diskriminasi yang memisahkan pekerja dan pelanggan berdasarkan 

ras, jenis kelamin, negara dan budaya yang akan semakin ditentang. 

Hal tersebut menuntut perusahaan atau organisasi untuk dapat 

menyesuaikan diri dengan cepat pula. Salah satu strategi dalam melakukan 

perubahan organisasi/perusahaan adalah faktor SDM. Makin dirasa pentingnya 

SDM dalam menciptakan daya saing yang langgeng karena manusia selalu dapat 

bertahan dalam situasi persaingan usaha seperti apapun karena kemampuannya 
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untuk beradaptasi dan berkembang serta menciptakan nilai pada produk atau jasa 

dari perusahaan. 

Kecenderungan lingkungan usaha ini akan menciptakan pasar tenaga kerja 

yang membutuhkan pekerja yang berpengetahuan. Nilai tambah yang tinggi tak 

terelakkan bila pengetahuan dikelola untuk suatu kehidupan. Oleh karena itu, 

organisasi harus merespon perubahan yang terjadi dengan melakukan inovasi. 

Konsep kompetensi tampak menjadi kebutuhan mutlak yang tidak bisa 

ditawar lagi bagi kehidupan usaha di masa yang akan datang. Dari berbagai 

penelitian disimpulkan bahwa kompetensi dinilai sangat penting oleh para 

eksekutif, manajer dan karyawan yang memiliki performasi tinggi di organisasi. 

Beberapa contoh kompetensi yang berdasarkan studi ditemukan sangat 

penting untuk para eksekutif, manajer dan karyawan: 

a. Eksekutif 

1. Berfikir strategis 

2. Kepemimpinan untuk suatu perubahan 

3. Manajemen hubungan/jaringan kerja 

b. Manajer 

1. Fleksibilitas 

2. Kemampuan untuk mengimplementasikan perubahan 

3. Kewirausahaan untuk suatu inovasi 

4. Kemampuan untuk membina hubungan interpersonal 

5. Memobilisasi membuat pekerja merasa mampu dan termotivasi untuk 

melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar 

6. Memfasilitasi tim 

7. Kemudahan untuk bergerak dan berubah 

c. Karyawan 

1. Fleksibilitas 

2. Motivasi untuk mencari informasi dan kemampuan untuk mempelajarinya 

3. Kemampuan untuk merencanakan target kerja yang lebih baik dan 

melaksanakannya 

4. Motivasi kerja dibawah kondisi yang menegangkan 
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5. Kerja sama 

6. Kepekaan dan kesediaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Memperhatikan fakta bahwa performansi individu di tempat kerja sangat 

dipengaruhi oleh kompetensi-kompetensi yang dimilikinya, maka sudah 

merupakan kebutuhan organisasi untuk mengintegrasikan konsep kompetensi 

dalam sistem manajemen sumber daya perusahaan. 

 

2.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sudah merupakan tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola 

manusia seefektif mungkin, agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang 

merasa puas dan memuaskan. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian 

dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Adapun 

fungsi manajemen sumber daya manusia dikelompokkan dalam tiga fungsi, yaitu 

(Husein Umar, 2002:3): 

1. Fungsi Manajerial 

a. Perencanaan (Planning) 

Semua orang memahami bahwa perencanaan adalah bagian terpenting, dan 

oleh karena itu menyita waktu banyak dalam proses manajemen. Untuk 

manajer sumber daya manusia, perencanaan berarti penentuan program 

karyawan (sumber daya manusia) dalam rangka membantu tercapainya 

sasaran atau tujuan organisasi itu. Dengan kata lain mengatur orang-orang 

yang dapat menangani tugas-tugas yang dibebankan kepada masing-masing 

orang dalam rangka mencapai tugas organisasi yang telah direncanakan. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Apabila serangkaian kegiatan telah disusun dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, maka untuk pelaksanaan atau implementasi kegiatan tersebut 

harus diorganisasikan. Organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan secara 

efektif, oleh sebab itu dalam fungsi organisasi harus terlihat pembagian 

tugas dan tanggung jawab orang-orang atau karyawan yang akan melakukan 

kegiatan masing-masing. 
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c. Pengarahan (Directing) 

Untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan, dan agar kegiatan 

tersebut dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan adanya arahan 

(directing) dari manajer. Dalam suatu organisasi yang besar biasanya 

pengarahan tidak mungkin dilakukan oleh manajer itu sendiri, melainkan 

didelegasikan kepada orang lain yang diberi wewenang untuk itu. 

d. Pengendalian (Controlling) 

Fungsi pengendalian adalah untuk mengatur kegiatan, agar kegiatan-

kegiatan organisasi itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Di 

samping itu pengendalian juga dimaksudkan untuk mencari jalan ke luar 

atau pemecahan apabila terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan. 

2. Fungsi Operasional 

a. Pengadaan Tenaga Kerja atau Pengadaan Sumber Daya Manusia 

(Recruitment) 

Jika dilihat dari fungsi rekruitmen, seorang manajer sumber daya manusia 

akan bertujuan untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga atau sumber daya 

manusia yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh unit-

unit kerja yang bersangkutan. Penentuan sumber daya manusia yang akan 

dipilih harus benar-benar yang diperlukan, bukan karena ada tenaga 

tersedia. Oleh sebab itu sistem rekruitmen yang mencakup seleksi harus 

terlebih dahulu dikembangkan secara matang. 

b. Pengembangan (Development) 

Dengan adanya tenaga atau sumber daya, yang telah diperoleh suatu 

organisasi, maka perlu diadakan pengembangan tenaga samapai pada taraf 

tertentu sesuai dengan pengembangan organisasi itu. Pengembangan 

sumber daya ini penting, searah dengan pengembangan organisasi. Apabila 

organisasi itu ingin berkembang maka seyogianya diikuti oleh 

pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia 

ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang 

berkesinambungan. 
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c. Kompensasi (Compensation) 

Kompensasi adalah merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. 

Melalui fungsi ini organisasi memberikan balas jasa yang memadai dan 

layak kepada karyawan. Hal ini wajar karena karyawan sebagai sumber daya 

manusia organisasi tersebut telah memberikan jasanya yang besar terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. Dari hasil-hasil penelitian, meskipun 

kompensasi bukan hanya berupa materi atau uang, namun bentuk gaji sangat 

penting untuk meningkatkan hasil kerja. 

d. Pengintegrasian (Integration) 

Integrasi adalah kegiatan manajemen yang bertujuan untuk rekonsiliasi 

kepentingan-kepentingan karyawan dalam suatu organisasi. Telah di sadari 

bersama bahwa dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sering terjadi 

benturan kepentingan di antara karyawan atau antara karyawan dan manajer. 

Untuk itulah pentingnya fungsi integrasi ini agar diperoleh kesepakatan 

kembali dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 

e. Pemeliharaan (maintenance) 

Kemampuan-kemampuan atau keahlian (skill) dari sumber daya manusia 

yang telah dimiliki oleh suatu organisasi perlu dipelihara (maintenance). 

Karena kemampuan tersebut adalah merupakan asset yang penting bagi 

terlaksananya tugas dan tujuan organisasi. Fungsi pemeliharaan ini 

termasuk juga jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. 

f. Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja (Separation) 

Seorang karyawan tidak mungkin akan selalu bekerja pada organisasi 

tertentu. Pada suatu ketika paling tidak mereka harus memutuskan 

hubungan kerja dengan cara pensiun. Untuk itu maka tenaga kerja atau 

karyawan tersebut harus kembali ke masyarakat. Organisasi harus 

bertanggung jawab dalam memutuskan hubungan kerja ini sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku dan menjamin warga masyarakat yang 

dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Seorang 

manajer sumber daya manusia harus melaksanakan fungsi ini dengan baik. 



19 
 

3. Kedudukan Manajemen Suber Daya Manusia dalam mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan secara terpadu. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola faktor produksi 

organisasi yang lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi 

perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan organisasi 

ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari karyawan, meskipun perusahaan 

memiliki faktor produksi lainnya dengan baik, seperti modal yang besar, mesin 

yang canggih dan lain-lain, semua itu tidak akan memberikan manfaat bila tidak 

disetai peran aktif karyawan dalam mengelolanya. Selain itu mengelola dan 

mengatur karyawan tidaklah mudah karena manusia mempunyai pikiran, status dan 

latar belakang yang berbeda-beda. Karyawan tidak dapat diatur dan dikuasai 

sepenuhnya dengan mudah, berbeda dengan mudah, modal, gedung dan lain-lain. 

Jelasnya manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja yang dimiliki 

organisasi dengan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud tujuan organisasi, 

kepuasan karyawan dan perusahaan. 

Agar pengertian manajemen sumber daya manusia ini lebih jelas maka di 

bawah ini dirumuskan dan dikutip definisi yang dikemukakan oleh para ahli: 

Menurut Henry Simamora (2004:4) Manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan 

pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan. 

Menurut Hasibuan (2010:10) 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”. 

Sedangkan menurut Flippo (2003:3) :  

 

“Manajemen Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan 

individu, organisasi dan masyarakat”. 
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Manajemen sumber daya manusia berkaitan erat dengan pengelolaan 

individu-individu yang terlibat dalam organisasi, sehingga setiap individu ini dapat 

memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Dari pengertian di atas dapat juga disimpulkan bahwa tanggung jawab 

manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting untuk 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (karyawan) terhadap organisasi. 

Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai 

tujuannya tergantung kepada manusia-manusia yang mengelola organisasi itu. Oleh 

karena itu karyawan tersebut harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan. 

Pelaksanaan berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia sebenarnya 

bukan hanya menciptakan sumber daya manusia yang produktif mendukung tujuan 

organisasi, akan tetapi juga menciptakan suatu kondisi yang lebih baik guna 

meningkatkan potensi dan motivasi sumber daya manusia dalam berkarya. 

Pelaksanaan job analysis, perencanaan sumber daya manusia, rekruitmen dan 

seleksi, penempatan dan pembinaan karir serta pendidikan dan pelatihan yang baik 

dapat meningkatkan potensi sumber daya manusia untuk berkarya, karena telah 

mendapatkan bekal pengetahuan, keterampilan dan ditempatkan pada kedudukan 

yang tepat (the right right man on the right place). 

Sedangkan pelaksanaan fungsi sumber daya manusia lainnya seperti 

kompensasi, perlindungan dan hubungan tenaga kerja yang baik akan dapat 

menimbulkan stimulus yang mendorong meningkatnya motivasi kerja sumber daya 

manusia. 

 

2.1.4 Proses Manajemen Sumber Daya Manusia 

Proses manajemen sumber daya manusia adalah segala proses yang 

berkaitan dengan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber 

daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga 

kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan 
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tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung 

jawab sesuai dengan persyaratan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut. 

Secara garis besar proses manajemen sumber daya manusia dibagi ke dalam lima 

bagian fungsi utama yang terdiri dari : 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia (human resource planning) 

Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk 

mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang 

diperlukan bagi organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan. 

2. Penyediaan Sumber Daya Manusia (personal procurement) 

Ketersediaan sumber daya manusia menurut kualifikasi tertentu merupakan 

konsekuensi logis dan implikasi dari adanya perencanaan sumber daya manusia 

dibuat, maka langkah selanjutnya dalam pelaksanaannya adalah penyediaan 

sumber daya manusia dengan proses rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga 

kerja.  

a. Rekrutmen adalah upaya untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan 

sesuai dengan kualifikasi sesuai dengan perencanaan tenaga kerja.  

b. Seleksi adalah upaya memperoleh tenaga kerja yang memenuhi syarat 

kualifikasi.  

c. Penempatan, proses pemilihan kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang 

dipersyaratkan serta menempatkannya pada tugas yang telah diterapkan. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (personnel development) 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan langkah kelanjutan dari 

proses penyediaan tenaga kerja yang pada dasarnya bertujuan untuk 

memastikan dan memelihara tenaga kerja yang tersedia tetap memenuhi 

kualifikasi yang dipersyaratkan sehingga selaras dengan perencanaan strategis 

perusahaan dapat tercapai sebagaimana yang direncanakan. 

Bagi tenaga kerja yang baru, program pengembangan ini biasanya diakomodasi 

melalui program orientasi organisasi/perusahaan dimana dalam program ini 

tenaga kerja diperkenalkan pada lingkungan kerja organisasi/perusahaan baik 

secara internal maupun eksternal organisasi/perusahaan. Juga termasuk di 
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dalamnya pengenalan tenaga kerja lainnya sehingga proses kerja secara tim 

bisa dibentuk sejak awal. 

Bagi tenaga kerja yang lama, upaya untuk tetap memelihara produktivitas, 

efektivitas dan efisiensi perlu terus dilakukan untuk memastikan tenaga kerja 

tetap terpelihara kualifikasinya sesuai dengan perencanaan strategis 

organisasi/perusahaan. 

4. Pemeliharaan Tenaga Kerja (personnel maintanance) 

Jika tenaga kerja telah dipilih dari sumber yang terbaik, kemudian diberikan 

program terbaik, maka perusahaan dapat dapat berharap bahwa tenaga kerja 

yang telah dipilihnya akan memberikan kinerja terbaik bagi 

organisasi/perusahaan. Jika tenaga kerja telah memberikan kinerja yang terbaik 

bagi organisasi/perusahaan, proses selanjutnya adalah pemeliharaan tenaga 

kerja. Ini sangat penting untuk dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja 

yang dimiliki organisasi/perusahaan terpelihara produktivitas, efektivitas dan 

efisiensinya. 

Pemberian kompensasi adalah penghargaan yang diberikan 

organisasi/perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh 

tenaga kerja. Benefit adalah penghargaan selain kompensasi yang 

diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja 

tetap dapat dipelihara sehingga tenaga kerja dapat tetap memberikan kinerja 

yang terbaik untuk organisasi/perusahaan. 

5. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (personnel utilization) 

Langkah terakhir dari proses manajemen sumber daya manusia adalah 

pemanfaatan tenaga kerja. Langkah ini meupakan upaya untuk memelihara 

tenaga kerja agar senantiasa sejalan dengan rencana strategis 

organisasi/perusahaan. Diantaranya program tersebut adalah promosi, demosi, 

transfer ataupun separasi. 

a. Promosi adalah proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi 

secara struktural dalam organisasi/perusahaan. 
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b. Demosi adalah penurunan tenaga kerja pada bagian kerja yang lebih rendah 

yang biasanya disebabkan karena adanya penurunan kualitas tenaga kerja 

dalam pekerjaannya. 

c. Transfer merupakan upaya untuk memindahkan tenaga kerja kebagian 

yang lain, diharapkan tenaga kerja tersebut bisa lebih produktif setelah 

mengalami proses transfer. 

d. Separasi merupakan upaya perusahaan untuk melakukan pemindahan 

lingkungan kerja tertentu dari tenaga kerja ke lingkungan yang lain. (Sule, 

2008: 255). 

 

2.1.5 Kompensasi  

Kompensasi merupakan salah satu unsur dari fungsi operasional, dimana 

kompensasi juga merupakan salah satu manajemen untuk meningkatkan prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi dapat didefinisikan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka (Husein Umar, 2002:16). Imbalan atau balas 

jasa yang diterima karyawan dapat dibagi atas dua macam, yaitu : 

1. Imbalan finansial, sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk gaji atau 

upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi dan lain-lain yang sejenis yang 

dibayarkan oleh organisasi. 

2. Imbalan non finansial, dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan dalam 

jangka panjang. 

Organisasi menggunakan berbagai imbalan untuk menarik dan 

mempertahankan orang-orang dan memotivasi mereka agar mencapai tujuan 

pribadi mereka dan organisasi. Manajer membagikan imbalan seperti upah, alih 

tugas, promosi, pujian, pengakuan. Karena imbalan ini dianggap penting oleh para 
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karyawan, imbalan tersebut mempunyai dampak yang penting atas perilaku dan 

organisasi. 

Untuk menarik orang agar mengikuti organisasi, mempertahankan agar 

mereka datang bekerja dan memotivasi mereka agar bekerja dengan sungguh-

sungguh, manajer memberi imbalan bagi karyawannya. Karyawan menukarkan 

waktu, kemampuan, keahlian dan usaha mereka untuk imbalan yang bernilai. 

Menurut Andrew E. Sikula yang dikutip oleh Drs. Malayu S. P. Hasibuan 

(2003:83), mengemukakan bahwa :  

“proses administrasi upah atau gaji (kadang-kadang disebut kompensasi) 

melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan. Kompensasi 

merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai suatu yang sebanding. 

Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi 

yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan 

mereka”. 

 

Kompensasi non-finansial yang diuraikan oleh Henry Simamora adalah 

“kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam bentuk pekerjaan dan 

lingkungan psikologis dan atau fisik (2004:444)”. 

Masalah kompensasi sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk 

bekerja juga berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan atau organisasi manapun seharusnya dapat memberikan 

kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul tenaga kerja. 

Werther dan Davis yang dikutip Sedarmayanti (2009:114), mengungkapkan 

pengertian kompensasi yaitu:  
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“Compensation is what employee receive in exchage of their work. 

whether hourly wages or periodic salaries, the personnel department 

usually designs and administers employee compensation.” 

 

Yang berarti Kompensasi adalah apa yang karyawan terima dalam 

pertukaran pekerjaan mereka. Apakah upah per jam atau gaji berkala, departemen 

SDM biasanya mendesain dan mengelola kompensasi karyawan 

Flipo dikutif Sedarmayanti (2009:114), mengemukakan bahwa 

“Compensation is the adequate and aquitable remuneration of personnel for their 

contribution to organizational objective”. 

Yang bila diartikan seperti berikut, kompensasi adalah imbalan yang 

memadai dan merata personil untuk kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. 

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kompensasi itu merupakan balas 

jasa yang diterima oleh karyawan sehubungan dengan pengorbanan yang telah 

diberikan kepada perusahaan. Pemberian kompensasi ini bisa diberikan langsung 

berupa uang maupun tidak langsung berupa uang dari perusahaan ke karyawannya. 

 

2.1.6 Pengertian Audit  

Audit merupakan suatu tindakan yang membandingkan antara fakta atau 

keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya ada (kriteria) 

pada dasarnya audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan yang dilakukan 

telah sesuai dengan apa yang ditetapkan dan untuk menilai atau melihat apakah 

kondisi yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Sedangkan pengertian Audit menurut Henry Simamora (2002:4) adalah 

sebagai berikut: 
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“Suatu proses sistematik pencarian dan pengevaluasian secara obyektif 

bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomik untuk 

meningkatkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang 

ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan”. 

 

Sedangkan pengertian audit menurut Abdul Halim (2005:1) adalah: 

“Audit adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan 

mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi 

tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan 

tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang 

telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai 

yang berkepentingan”. 

 

Adapun pengertian audit menurut ISO 19011:2002 adalah “proses yang 

sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan 

menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit 

dipenuhi”. 

Di dalam ISO 19011:2002 audit internal, kadang-kadang dinamakan 

audit pihak ke-1, dilakukan oleh atau atas nama organisasi sendiri untuk 

tinjauan manajemen dan tujuan intern lain, dan dapat merupakan dasar bagi 

pernyataan sendiri dari organisasi tentang kesesuaian. Dalam banyak hal, 

terutama dalam organisasi kecil, kemandirian dapat diperagakan oleh 

kebebasan dari tanggung jawab untuk kegiatan yang diaudit. Audit eksternal 

mencakup audit yang umumnya dinamakan audit pihak kedua atau ketiga. 

Audit pihak kedua dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dengan 

organisasi, seperti pelanggan atau orang lain atas namanya. Audit pihak ketiga 

dilakukan oleh organisasi audit mandiri eksternal, seperti yang memberikan 

registrasi atau sertifikasi kesesuaian pada persyaratan. Kriteria audit yaitu 

seperangkat kebijakan, prosedur atau persyaratan. Karena audit dipakai sebagai 

rujukan yang terhadapnya bukti audit. Bukti audit yaitu rekaman, pernyataan 

fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit dan dapat 
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diverifikasi. Temuan audit adalah hasil penilaian dari bukti audit yang 

dikumpulkan terhadap kriteria audit. Kesimpulan audit adalah hasil audit yang 

diberikan oleh tim audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan semua 

temuan audit. 

Dari definisi diatas dapat diketahui unsur-unsur penting dalam audit 

yaitu audit merupakan suatu proses sistematik yang bersifat logis, terstruktur, 

dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan proses 

untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh 

individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor berdasarkan 

kriteria tertentu dan diharapkan hasil audit ini dapat dikomunikasikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

2.1.7 Audit Sistem Manajemen 

Audit manajemen seringkali diartikan sama dengan audit operasional. 

Pengertian sederhana dari audit manajemen adalah investigasi dari suatu organisasi 

dalam semua aspek kegiatan manajemen dari yang paling tinggi sampai dengan ke 

bawah dan pembuatan laporan audit mengenai efektifitasnya atau dari segi 

profitabilitas dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Sedangkan pengertian sederhana 

audit operasional adalah uraian aktifitas perusahaan yang sistematis dalam 

hubungannya dengan tujuan untuk melihat, mengidentifikasikan peluang perbaikan 

atau mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan. Jelas kedua pengertian serupa 

karena pemeriksaan manajemen dilakukan saat manajemen beroperasi. 

Pengertian audit manajemen tersirat dalam definisi kalangan akademisi. 

Berikut beberapa definisi menurut Holmes dan Overmyer (1975) : 

“The management audit means the examination and evaluation of all 

information gathering functions and all phases of management functions 

and activities, in order to ascertain if operating are conducted in a effective 

and efficient manner.” 

 

Definisi di atas bila di terjemahkan sebagai berikut : Manajemen audit 

mencakup penelitian dan evaluasi atas semua fungsi dari manajemen, untuk 
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memastikan bahwa pelaksanaan operasi perusahaan telah dijalankan dengan cara 

yang efektif dan efisien. 

Sedangkan American Institute of Certified Public Accountant/AICPA : 

“Management audit is a systematic review of an organization’s activities or 

of a stipulated segment of them, in relation to specified objectives for the pupose 

of: 

- Assesing performance 

- Identifying opportunities for improvement 

- Developing recommendations for improvement or further action.” 

 

Definisi tersebut bila di terjemahkan adalah pemeriksaan manajemen adalah 

suatu penelaah yang sistematis terhadap aktivits suatu organisasi, atau suatu segmen 

tertentu daripadanya dalam hubungannya dengan tujuan tertentu, dengan maksud 

untuk : 

- Menilai kegiatan 

- Mengidentifikasikan berbagai kesempatan untuk perbaikan 

- Mengembangkan rekomendasi bagi perbaikan atau tindakan lebih lanjut 

Dari definisi yang dikumpulkan maka diperoleh beberapa karakteristik 

pemeriksaan manajemen, yaitu : 

1. Memberikan informasi tentang efektifitas, efisiensi dan ekonomisasi 

operasional perusahaan kepada manajemen. 

2. Penilaian efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi didasarkan pada 

standar-standar tertentu. 

3. Audit diarahkan kepada operasional sebagian atau seluruh struktur 

organisasi 

4. Audit ini dapat dilakukan oleh akuntan maupun bukan akuntan. 

5. Hasil audit manajemen berupa rekomendasi perbaikan kepada 

manajemen. 

 

2.1.8 Perbandingan antara Audit Manajemen dan Audit Financial 

Persamaan antara audit manejemen dan audit finansial adalah melakukan 

evaluasi secara sistematik terhadap objek audit dan harus dilakukan oleh auditor 

yang kompeten dan independen. Perbedaannya, audit finansial memverifikasi 

apakah laporan keuangan yang memuat informasi historis telah disajikan secara 
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wajar. Sedangkan manajemen audit menggunakan data operasi termasuk data 

keuangan untuk memberi masukan bagi manajemen. Artinya manajemen audit 

menekankan pada rekomendasi perbaikan operasional mencakup setiap aspek 

ekonomis, efisiensi dan efektifitas operasional perusahaan. 

Berikut beberapa karakteristik perbedaan audit manajemen dan audit 

fianasial adalah : 

1. Tujuan 

Audit manajemen bertujuan menilai ekonomisasi, efisiensi dann 

efektifitas operasional. Sedangkan audit finansial bertujuan memberikan 

opini tentang kewajaran laporan keuangan. 

2. Ruang lingkup 

Audit manajemen melakukan audit atas operasi atau fungsi, sedangkan 

audit fiansial atas data atau catatan keuangan. 

3. Standar penilaian 

Audit manajemen berdasarkan prinsip operasional manajemen 

sedangkan audit finansial berdasarkan prinsip akuntan yang berlaku 

umum. 

4. Pengguna 

5. Audit manajemen untuk membantu manajemen (intern) sedangkan audit 

finansial berguna bagi pihak luar organisasi (ekstern). 

 

2.1.9 Audit dalam ISO 

Internal audit ISO9001 harus dilakukan oleh perusahaan/organisasi yang 

mengimplementasikan ISO 9001:2008, karena salah satu klausul dalam standar 

internasional ISO 9001:2008 mensyaratkan adanya internal audit. Bahkan dalam 

standar internasional tersebut juga disebutkan bahwa organisasi/perusahaan wajib 

membuat prosedur internal audit. 

Tujuan internal audit dalam implementasi ISO 9001:2008 adalah guna 

mengevakuasi sejauh mana kepatuhan atau pemenuhan organisasi/perusahaan 

terhadap persyaratan-persyaratan, termasuk terhadap standar internasional ISO 
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9001:2008. Di samping itu juga untuk menilai efektifitas sistem manajemen mutu 

organisasi/perusahaan. 

Mengingat pentingnya internal audit bagi efektifitas implementasi ISO 

9001:2008, maka program audit termasuk pula kompetensi sumber daya manusia 

yang menjalankan internal audit harus mendapat perhatian serius. Bagaimana 

membuat prosedur internal audit yang memadai sehingga tujuan dari internal audit 

ISO 9001:2008 sebagaimana tersebut di atas bisa tercapai, itulah yang harus 

disiapkan ketika organisasi/perusahaan hendak mengimplementasikan dan 

berusaha mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. Dalam hal ini konsultan ISO 

9001:2008 yang ditunjuk organisasi/perusahaan memiliki peran strategis apakah 

nantinya internal audit akan bisa berjalan dengan baik atau tidak. 

Saat ini sudah banyak prosedur internal audit yang dijual di internet secara 

terpisah dari prosedur lainnya, maupun yang dijual dalam satu paket enam prosedur 

wajib ISO 9001:2008. Yang kurang mendapat perhatian dari organisasi/perusahaan 

yang mengimplementasikan ISO 9001:2008 dalam hal internal audit biasanya 

adalah pengelolaan atau manajemen unit atau bagian internal audit itu sendiri. 

Seolah internal audit dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan saja, sehingga 

biasanya internal auditor ISO 9001 merasa tidak diakui dan kalah pamor dibanding 

eksternal auditor ISO 9001:2008. Biasanya prosedur audit hanya menjabarkan 

tentang persiapan audit, pelaksanaan, pembuatan laporan dan follow-up hasil audit. 

Prosedur audit umumnya tidak mencakup program audit secara komprehensif 

sebagaimana dijelaskan dalam ISO 19011:2002. 

 

2.1.10 Audit Sumber Daya Manusia 

Rencana dari program dan aktivitas sumber daya manusia dilakukan dengan 

melaksanakan audit atas sumber daya manusia. Pengertian audit sumber daya 

manusia menurut  Malayu S.P. Hasibuan (2003:259) adalah sebagai berikut: 

“Audit sumber daya manusia merupakan tindak lanjut dari realisasi 

perencanaan-perencanaan yang telah dilakukan dimana audit sumber daya 

manusia penting dan mutlak harus dilakukan untuk mengetahui apakah para 

karyawan sudah bekerja dengan baik”. 
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Sedangkan menurut Sadili Samsudin (2006:319) :“audit sumber daya 

manusia (human resource audit) adalah suatu evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas 

sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk membenahi 

organisasi tersebut”. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pengertian 

audit sumber daya manusia merupakan suatu metode yang dipergunakan untuk 

mendukung tercapainya sasaran fungsional maupun tujuan organisas/perusahaan 

secara keseluruhan sehingga memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai 

kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit 

untuk meni ngkatkan program/aktivitas tersebut. Audit sumber daya manusia 

diantaranya adalah : 

1. Audit Analisis Jabatan 

Analisis Jabatan merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau 

pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian 

kagiatan perencanaan SDM tidak terlepas dari analisis jabatan. Analisis 

jabatan adalah kegiatan untuk memberikan analisis pada setiap 

jabatan/pekerjaan, sehingga dengan demikian akan memberikan pula 

gambaran tentang spesifikasi jabatan tertentu.  

Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan 

mengumpulkan, mengevaluasi dan mengorganisasikan pekerjaan/jabatan. 

Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting 

dalam perencanaan sumber daya manusia kerena menyediakan data tentang 

kondisi kepegawaian dan lingkungan kerja. Contoh informasi yang didapat 

dari analisis jabatan adalah uraian jabatan, syarat jabatan, berat ringannya 
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pekerjaan, besar kecilnya risiko pekerjaan, sulit tidaknya pekerjaan, besar 

kecilnya tanggung jawab, banyak sedikitnya pengalaman, tinggi rendahnya 

tingkat pendidikan dan pertimbangan-pertimbangan lain.  

Analisis jabatan juga merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri dan 

syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut 

dengan baik. Output dari analisis jabatan adalah deskripsi jabatan (Job 

Description) dan spesifikasi jabatan (Job Specification). Deskripsi jabatan 

(Job Description) menjelaskan tentang suatu jabatan, tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan sebagainya. Sedangkan spesifikasi jabatan (Job 

Specification) adalah informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi 

setiap karyawan agar dapat memangku suatu jabatan dengan baik. Syarat 

tersebut antara lain:  

a. Syarat pendidikan; 

b. Syarat kesehatan; 

c. Syarat fisik; dan 

d. Syarat lain seperti status pernikahan, jumlah anggota keluarga, 

kepribadian tertentu dan sebagainya.  

Menurut French (1986), analisis jabatan adalah:  

“Penyelidikan yang sistematis tentang isi pekerjaan, lingkungan 

fisik yang melingkupi pekerjaan, dan kualifikasi yang dibutuhkan 

untuk menjalankan tanggung jawab jabatan/pekerjaan.” 

Audit fungsi Analisa Jabatan akan efektif, bilamana Auditor  

memahami dan mampu memeriksa, mengevaluasi kelengkapan dan 
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keakuratan data, informasi dengan mengacu pada indikator kunci 

keberhasilan yaitu : 

a. Ketersediaan Standard Operating Procedure (SOP) Analisa Jabatan. 

b. Ketepatan pemanfaatan sumber data. 

c. Organisasi pelaksanaan yang tertata. 

d. Ketepatan metode dan format uraian jabatan. 

e. Kompetensi analis 

Analisis jabatan akan sangat berguna bagi : 

a. Rekrutmen dan seleksi pegawai 

b. Pedoman pegawai 

c. Penilaian pelaksanaan pekerjaan 

d. Penentuan muatasi dan promosi pegawai 

e. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan 

f. Penilaian jabatan dan penetuan gaji 

g. Konsultasi atasan terhadap bawahan 

h. Menghindari tumpang tindih (overlaps) antar jabatan 

i. Memperbaiki hubungan antar pemegang jabatan. 

Prosedur pelaksanaan analisis jabatan : 

a. Identifikasi jabatan-jabatan yang akan dianalisis 

b. Penyusunan uraian jabatan 

c. Menyusun spesifikasi/persyaratan jabatan. 

2. Uraian Jabatan (Job Description) 

Uraian jabatan adalah gambaran mengenai jabatan yang memuat unsur-

unsur tugas, tanggung jawab, wewenang serta hubungan antar jabatan baik 

horizontal maupun vertikal. Uraian jabatan ini berguna sebagai : 

a. Pedoman kerja bagi pemegang jabatan 

b. Dasar untuk penilaian hasil kerja karyawan 

Uraian jabatan yang baik haruslah memenuhi format sebagai berikut : 
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a. Identifikasi jabatan 

b. Posisi jabatan dalam organisasi 

c. Fungsi jabatan 

d. Tugas-tugas 

e. Tanggung jawab 

f. Hubungan antar jabatan 

g. Kondisi-kondisi lingkungan. 

Suatu uraian jabatan haruslah bersifat menyeluruh, terbagi habis, tidak 

tumpang tindih (overlaps) dan rinci. 

3. Persyaratan Jabatan (Job Spesification) 

Persyaratan jabatan adalah merupakan proses penentuan 

kepentingan/bobot relatif suatu jabatan dibanding jabatan lainnya. 

Variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam evaluasi jabatan adalah 

sebagai berikut : 

a. Keahlian (skill) : pendidikan, pelatihan dan pengalaman 

b. Usaha (effort) : usaha fisik, usaha mental, penerimaan pengarahan, 

inisiatif 

c. Tanggung jawab (responsibilities) : administratif, keuangan, 

mesin/alat/bahan, kerjasama, pengawasan 

d. Lingkungan pekerjaan (working conditions) : lingkungan kerja, 

kemungkinan kecelakaan. 

- Prosedur pelaksanaan : 

a. Penetapan jabatan-jabatan yang akan dinilai 

b. Penentuan faktor-faktor jabatan 

c. Perumusan faktor jabatan 

d. Penetuan derajat faktor jabatan 

e. Penetapan bobot faktor jabatan 

f. Penetapan bobot derajat jabatan 

g. Penetapan nilai jabatan. 

- Beberapa macam teknik evaluasi jabatan : 

a. Metode ranking 
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b. Metode classification/rating 

c. Metode point system 

d. Metode factor comparison 

e. Metode profiling 

f. Metode survei pasar (market rate system). 

3. Kegunaan Evaluasi Jabatan 

a. Untuk menetukan urutan bobot/nilai jabatan-jabatan dalam 

perusahaan, sehingga dapat disusun struktur penggajian yang adil 

(berdasarkan nilai jabatan). 

b. Menjamin bahwa penilaian jabatan dilakukan secara objektif. 

c. Sebagai dasar penentuan nilai jabatan yang mudah dimengerti dan 

dapat diterima oleh para karyawan. 

 

2.1.11 Tujuan Audit Sumber Daya Manusia 

Setiap kegiatan yang akan dilakukan tentunya memiliki tujuan tertentu. 

Begitu pula dengan audit sumber daya manusia yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. 

Tujuan audit sumber daya manusia yang menurut Veithzal Rivai (2 

004:567) yaitu: 

Tujuan audit sumber daya manusia adalah untuk mengevaluasi kegiatan 

sumber daya manusia dengan maksud: 

b. Menilai aktivitas sumber daya manusia 

c. Mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki 

d. Mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam 

e. Menunjukkan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk 

pelaksanaan perbaikan tersebut.  

Pelaksanaan audit ini hendaknya mencakup evaluasi terhadap fungsi 

sumber daya manusia, penggunaan prosedur oleh para manajer, dan dampak 

kegiatan terebut pada sasaran dan kepuasan kerja. 



36 
 

Sedangkan menurut I.B.K. Bayangkara (2008:61) dalam pelaksanaan 

audit sumber daya manusia terdapat beberapa hal yang hendak dicapai, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Menilai efektivitas dari fungsi sumber daya manusia 

b. Menilai apakah program/aktivitas sumber daya manusia telah berjalan 

secara efektif, dan efisien 

c. Memastikan ketaatan berbagai program/aktivitas sumber daya manusia 

terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di 

perusahaan 

d. Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap 

aktivitas sumber daya manusia dalam menunjang kontribusinya terhadap 

perusahaan  

e. Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan 

ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program/aktivitas sumber 

daya manusia. 

Berdasarkan berbagai tujuan audit sumber daya manusia di atas, dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan audit sumber daya manusia berfokus pada 

pencarian data dan informasi tentang permasalahan organisasi dari perspektif 

sumber daya manusia. Masalah-masalah yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat mengakibatkan kegagalan organisasi dapat diidentifikasi sedini 

mungkin melalui proses audit sehingga manajemen dapat segera memberi 

perhatian dan tindakan koreksi dapat segera dilaksanakan. 

 

2.1.12 Penggolongan Kompensasi  

a. Finansial 

Menurut Hasibuan (2007:118) secara umum kompensasi finansial dapat 

dibagi menjadi dua yaitu ”direct compensation, indirect compensation.” 
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Pembagian kompensasi finansial tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

1) Direct compensation 

Merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang 

mempunyai hubungan langsung dengan pekerjaan yaitu, dalam 

bentuk gaji, upah, dan upah insentif.  

2) Indirect compensation 

Merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang tidak 

mempunyai hubungan secara langsung dengan pekerjaannya antara 

lain, asuransi kesehatan, bantuan pendidikan, pembayaran selama cuti 

atau sakit. 

b. Non Finansial 

Kompensasi non finansial terdiri atas karir yang meliputi aman pada 

jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa, 

sedangkan lingkungan kerja meliputi dapat pujian, bersahabat, nyaman 

bertugas, menyenangkan dan kondusif. 

Menurut Dessler dalam  Indriyatni (2009) kompensasi mempunyai 

tiga komponen sebagai berikut: 

1) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam 

bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi. 

2) Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan 

dan asuransi. 
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3) Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang 

luwes dan kantor yang bergengsi. 

Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

kompensasi finansial terdiri atas kompensasi finansial langsung dan kompensasi 

finansial tidak langsung. 

Kompensasi Finansial Langsung, diantaranya berupa: 

1) Upah 

Menurut Nawawi (2001:316) upah diartikan sebagai “harga untuk jasa-jasa yang 

telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain”. Sedangkan Rivai (2004:375) 

mengartikan upah sebagai “imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan”. 

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150 Tahun 2001 dan keputusan 

Menteri Keuangan tentang PPh pasal 21 tahun 2003, ada dijelaskan mengenai 

tingkat upah yang diterima karyawan. Upah yang diterima karyawan dibagi atas 

beberapa golongan, yaitu : 

a. Upah yang diterima bila dalam satu hari kerja jika seorang melakukan 

pekerjaan yang telah ditentukan. Orang yang bekerja dengan upah harian 

lepas biasanya tidak terikat kerja kepada majikan. 

b. Upah pegawai tetap 

Upah yang diperoleh seorang berdasarkan jangka waktu yang telah 

ditetapkan dengan jumlah yang diterimanya pun bersifat tetap seperti gaji 

bulanan. 
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c. Upah borongan 

Upah yang diperoleh seseorang sesuai kesepakatan antara pekerja dengan 

penyuruh (penyewa) dan besarnya  upah yang diterima juga tegantung 

kesepakatan diantara kedua belah pihak, jenis pekerjaan yang telah 

disepakati ini harus selesai dilakukan tanpa turut campur tangan dari pihak 

penyewa. 

d. Upah honorarium 

Upah yang diterima jika pekerjaan dilakukan dan sedangkan jumlahnya 

tergantung dari kesepakatan pekerja dengan majikan. Orang yang menerima 

upah honorarium biasanya tidak terikat kerja dengan majikan. 

2) Gaji 

Menurut Hariandja (2005:245), “gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang 

yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang 

pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi”. 

Peranan gaji menurut Poerwono (1982) dapat ditinjau dari dua pihak, yaitu : 

a. Aspek  pemberi kerja (majikan) 

Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung biaya produksi dan 

komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat menentukan 

kelangsungan hidup perusahaan. Apabila suatu perusahaan memberikan gaji 

terlalu tinggi maka, akan mengakibatkan harga pokok tinggi pula dan bila 

gaji yang diberikan terlalu rendah akan mengakibatkan perusahaan kesulitan 

mencari tenaga kerja. 

b. Aspek penerima kerja 
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Gaji merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dan digunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Gaji bukanlah merupakan satu-satunya 

motivasi karyawan dalam berprestasi, tetapi gaji merupakan salah satu 

motivsi penting yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga 

tinggi rendahnya gaji yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan 

kesetiaan karyawan. 

3) Bonus 

Jenis kompensasi lain yang ditetapkan perusahaan adalah berupa pemberian 

bonus. Pemberian bonus kepada karyawan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

produktifitas kerja dan semangat kerja karyawan. 

Pengertian bonus menurut Simamora (2004:522) adalah “Pembayaran sekaligus 

yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja”. 

Sedangkan menurut Sarwoto (1991:156), pengertian bonus adalah : 

a. Uang dibayar sebagai balas atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan 

apabila melebihi target. 

b. Diberikan secara sekali terima tanpa sesuatu ikatan di masa yang akan 

datang. 

c. Beberapa persen dari laba yang kemudian dibagikan kepada yang berhak 

menerima bonus. 

Bonus diberikan apabila karyawan mempunyai profitabilitas atau keuntungan 

dari seluruh penjualan tahun lalu. Penentuan besarnya pemberian bonus adalah 

berdasarkan kebijakan perusahaan, tidak ada ketetapan yang pasti mengenai 

bonus yang diberikan. 
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Menurut Dessler (1997:417) menyatakan bahwa “Tidak ada aturan yang pasti 

mengenai sistem perhitungan bonus dan beberapa perusahaan tidak memiliki 

formula untuk mengembangkan dana bonus”. 

Didalam pemberian bonus kepada karyawan. Organisasi/perusahaan 

memberikan bonus setiap tahun dengan waktu yang tidak ditentukan, bisa di 

awal tahun, pertengahan atau akhir tahun. Besarnya bonus yang ditetapkan 

adalah 1 sampai 2 kali gaji pokok karyawan. 

4) Insentif 

Insentif merupakan salah satu jenis penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi 

kerja. Semakin tinggi prestasi kerjanya, semakin tinggi pula insentif yang 

diberikan. Pemberian insentif bermanfaat bagi perusahaan maupun karyawan. 

Jika insentif yang diterima tidak dikaitkan dengan prestasi kerja, tetapi bersifat 

pribadi, maka mereka akan merasakan adanya ketidakadilan dan ketidakadilan 

ini menyebabkan ketidakpuasan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 

perilaku. Seperti misalnya ketidakhadiran dan menurunnya prestasi kerja. 

Namun, para peneliti juga mengemukakan bahwa gaji berdasarkan kinerja tidak 

selalu cocok untuk semua jenis pekerjaan, pengukuran prestasi kerja yang tepat 

tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, desain dan pelaksanaannya rumit ada 

beberapa pendapat mengenai definisi insentif dari para ahli, yaitu : 

Menurut Mangkunegara (2004:89) : 

“Insentif adalah penghargaan atas dasar prestasi kerja yang tinggi yang 

merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap prestasi kerja 

karyawan dan konstitusi pada organisasi”. 
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Menurut Panggabean (2004:88) : 

“Insentif adalah kompensasi yang mengkaitkan gaji dengan produktivitas. 

Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang berdasarkan kepada 

mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan”. 

Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk mendorong 

karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai 

gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk 

menentukan standar yang tepat. Tidak terlalu mudah untuk dicapai dan juga tidak 

terlalu sulit. Standar yang terlalu mudah tentunya tidak menguntungkan bagi 

perusahaan. Sedangakan yang terlalu sulit menyebabkan karyawan frustasi. 

Kompensasi finansial tidak langsung/tunjangan, terdiri atas: 

1. Program Asuransi, merupakan jaminan atau pertanggungan kepada karyawan 

dan keluarga mereka apabila terjadi suatu resiko finansial atas diri mereka 

sesuai dengan jumlah polis yang disepakati. Jaminan ini diberikan oleh 

organisasi/perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi. 

Menurut Rivai (2004:398) jaminan asuransi yang dapat diberikan kepada 

karyawan antara lain adalah asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi karena 

ketidakmampuan fisik atau mental karyawan, dan jaminan asuransi lainnya. 

2. Program pensiun, menurut Rivai (2004:401) program ini diberikan kepada 

karyawan yang telah bekerja pada perusahaan untuk masa tertentu, dan 

merupakan program dalam rangka memberikan jaminan keamanan finansial 

bagi karyawan yang sudah tidak produktif. Program ini bukanlah sesuatu yang 

diharuskan oleh pemerintah sehingga hanya perusahaan swasta bertaraf 
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nasional maupun internasional saja yang biasanya menggunakan program ini 

selain instansi pemerintah yang memang diwajibkan memberikan dana pensiun 

kepada pegawai tetapnya. 

3. Bayaran saat tidak masuk kerja, menurut Rivai (2004:405) yang termasuk 

dalam kategori ini adalah istirahat selama jam kerja, cuti sakit, cuti dan liburan, 

bebas dari kehadiran, serta asuransi pengangguran. Senada dengan pendapat 

tersebut Schuler dan Jackson (1996:201) membaginya dalam dua kategori 

utama yaitu pertama waktu pekerja tidak bekerja di luar kantor, yang antara 

lain adalah cuti, cuti sakit, dan acara pribadi. Kedua, waktu pekerja tidak 

bekerja di dalam kantor, yang termasuk di dalamnya adalah jam istirahat, 

waktu makan siang, waktu membersihkan diri, dan waktu-waktu ganti pakaian 

dan persiapan. 

Sehingga di dalam penulisan skripsi ini penulis mengaudit mengenai 

kompensasi karyawan Universitas Widyatama yang dimana audit kompensasi ini 

terbagi dua, yaitu kompensasi financial dan kompensasi non financial. 

1. Kompensasi Financial meliputi: 

a. Gaji pokok 

b. Insentif 

c. Tunjangan hari raya 

d. Tunjangan transportasi 

e. Tunjangan hari tua 

f. Tunjangan kesehatan (BPJS) 

2. Kompensasi Non Financial meliputi: 

a. Sarana dan prasarana untuk bekerja 

b. Lingkungan kerja karyawan 

c. Rekreasi karyawan 

d. Pelatihan karyawan 
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e. Jenjang karir karyawan 

f. Apresiasi kepada karyawan 

Hasil untuk audit kompensasi financial dan kompensasi non financial 

tersebut akan di audit dan hasilnya akan di bahas di bab selanjutnya (Bab IV). 

 

2.1.13 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Dalam pemberian kompensasi finansial harus diperhatikan bahwa 

kompensasi finansial dapat mempunyai nilai yang berbeda bagi masing-masing 

individu yang menerimanya. Hal ini disebabkan karena masing-masing individu 

memiliki kebutuhan, keinginan dan pandangan yang berbeda satu sama lainnya. 

Oleh karena itu dalam menetapkan suatu kebijakan pemberian imbalan terdapat 

faktor-faktor yang harus dipertimbangkan selain faktor jumlahnya. 

Menurut Hasibuan (2007:127-129) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kompensasi adalah sebagai berikut. 

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Jika pencarian kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan pekerjaan 

(permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih 

sedikit dari pada lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif semakin besar. 

b. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, 

maka tingkat kompensasi akan semakin besar, tetapi sebaliknya jika kemampuan 

dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi 

relatif kecil. 

c. Serikat Buruh atau Organisasi karyawan 
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Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi 

semakin besar, sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, 

maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

d. Produktivitas Kerja Karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan tinggi, maka kompensasi akan 

semakin besar, sebaliknya apabila produktivitas kerjanya buruk serta rendah 

kompensasinya kecil. 

e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Kepres 

Pemerintah dengan Undang-undang Kepres besarnya batas upah  atau   balas 

jasa minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha 

jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan karena 

pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang. 

f. Biaya Hidup atau Cost of Living 

Bila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi atau upah semakin 

tinggi. Tetapi sebaliknya karyawan yang biaya hidup di daerah itu rendah, maka 

tingkat kompensasi  atau upah relatif kecil. 

g. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang mempunyai jabatan tinggi maka akan menerima gaji atau   

kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya karyawan yang jabatannya lebih 

rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang lebih kecil. Hal ini 

sangatlah wajar karena seseorang yang mendapatkan kewenangan dan tanggung 
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jawab lebih besar harus mendapatkan gaji atau kompensasi yang lebih besar 

pula.  

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji atau   

balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan dan keterampilannya lebih 

baik. Sebaliknya karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja 

yang kurang maka tingkat gaji atau kompensasinya lebih kecil. 

i. Kondisi Perekonomian Nasional 

Bila kondisi perekonomian sedang maju (boom) maka tingkat upah atau   

kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati full employment. 

Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat upah, 

karena terdapat pengangguran (disquieted unemployment). 

j. Jenis dan Sifat Pekerjaan 

Jika jenis dan sifat pekerjaan termasuk sulit  atau   sukar dan mempunyai resiko 

(finansial, keselamatannya) besar, maka tingkat upah atau balas jasanya semakin 

besar, karena meminta kecakapan serta keahlian untuk mengerjakannya. Tetapi 

jika jenis dan sifat pekerjaan relatif mudah dan resikonya (finansial, 

kecelakannya) kecil, maka tingkat upah atau balas jasanya relatif rendah.  

Tujuan pemberian balas jasa ini hendaknya memberikan kepuasan kepada 

semua pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapat laba, 

peraturan pemerintah harus ditaati dan konsumen mendapat barang yang baik, 

harga yang pantas. 
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2.1.14 Sistem  Pemberian Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2007:123-124) ada beberapa patokan umum yang 

diharapkan dijadikan pedoman dalam praktek sistem kompensasi, yaitu : 

a. Sistem Waktu 

Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar 

waktu seperti jam, hari, waktu, bulan. Sistem waktu ini administrasi 

pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap 

maupun kepada pekerja harian. 

b. Sistem Hasil 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja seperti perpotong, meter, liter, kilogram. Dalam sistem hasil, 

besarnya kompensasi dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang 

dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak 

bisa diterapkan pada karyawan tetap dan jenis pekerjaanya yang tidak 

mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan administrasi. 

c. Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan 

besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit, lama 

mengerjakannya serta berapa banyak alat yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. 
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2.1.15 Audit kompensasi 

Audit kompensasi menurut Amstrong (2002) “reward and benefit audit 

involved assessing the extent to wich the existing reward system helps or hinders 

the achievement of the company’s business goals”. 

Yang berarti panghargaan dan penghasilan yang melibatkan Audit menilai 

sejauh mana sistem penghargaan yang ada membantu atau menghambat pencapaian 

tujuan bisnis perusahaan.  

Audit kompensasi mengarahkan pada suatu keputusan mengenai pada 

kemajuan apa yang dibutuhkan dan tindakan apa saja yang diperlukan dalam 

pelaksanaanya. Audit kompensasi juga dapat mengetahui akibat-akibat yang terjadi 

terhadap perubahan, perubahan apa saja yang diatur dan bagaimana bisnis 

perusahaan dapat memberikan keuntungan. 

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengaudit kompensasi financial yang 

meliputi : 

a. Gaji pokok 

Maksud dari audit gaji pokok adalah untuk mengetahui seberapa besar karyawan 

mendapatkan imbal jasa yang di berikan oleh pihak organisasi atas hasil kerja 

mereka dan apakah imbal jasa yang mereka terima telah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Tujuan dari audit ini adalah agar penulis dapat memberikan saran 

apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian gaji pokok ini. Karena dengan 

memberikan gaji pokok yang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan jabatan 

karyawan masing-masing akan dapat menjaga rasa loyalitas para karyawan 

tersebut. 



49 
 

b. Insentif 

Pemberian insentif sangat penting, karena dengan diberikannya insentif maka 

para karyawan merasa bahwa prestasi kinerja mereka telah diakui dan mendapat 

imbalan berupa penghargaan serta para karyawan tidak merasa sia-sia dalam 

mengerahkan kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi. 

c. Tunjangan hari raya 

Tunjangan hari raya (THR) merupakan bentuk apresiasi dari suatu 

organisasi/perusahaan terhadap para karyawannya yang telah bekerja selama 

kurang lebih satu tahun. Pada hal ini penulis ingin mengetahui apakah pemberian 

THR di Universitas Widyatama telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau 

belum sesuai, karena dengan adanya pemberian THR kepada para karyawan, 

para karyawan akan lebih merasa senang serta tingkat loyalitas para karyawan 

terhadap organisasi/perusahaan tempat mereka bekerja akan lebih meningkat. 

d. Tunjangan transportasi 

Tunjangan ini di masukkan ke dalam tunjangan tidak tetap, karena tunjangan ini 

diberikan kepada karyawan sesuai dengan tingkat kehadiran kerja, kecuali 

kepada karyawan yang memegang kendaraan dinas, yang besarnya telah di 

tetapkan sesuai Kebijakan Yayasan Widyatama. 

e. Tunjangan hari tua 

Tunjangan hari tua diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif karyawan 

di masa mereka pensiun, tunjangan hari tua ini diberikan atas dasar iuran tenaga 

kerja dan perusahaan, yang akan diterima karyawan dikemudian hari. Dengan 

diberikannya tunjangan hari tua maka para karyawan akan merasa lebih tenang 
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ketika menghadapi masa pensiun mereka, karena pihak organisasi telah 

menjamin kebutuhan konsumtif mereka setelah mereka tidak lagi bekerja di 

organisasi tersebut. 

f. Tunjangan kesehatan (BPJS) 

Tunjangan kesehatan (BPJS) diberikan untuk bantuan jaminan pemeliharaan 

kesehatan bagi karyawan. BPJS diberikan agar apabila para karyawan 

mengalami situasi dimana karyawan tersebut sedang dalam keadaan tidak 

sehat/sakit maka pihak organisasi/perusahaan telah menyiapkan BPJS untuk 

membantu meringankan biaya berobat karyawan tersebut ke Rumah Sakit (RS) 

yang telah ditentukan oleh penyelenggara BPJS. 

Sedangkan untuk kompensasi non fiancial penulis mengaudit sebagai 

berikut : 

a. Sarana dan prasaran untuk bekerja 

Sarana dan prasarana disediakan oleh pihak orgasnisasi/perusahaan untuk 

mempermudah bekerjanya para karyawan dan agar para karyawan dapat lebih 

mengoptimalkan kinerjanya dalam bekerja. 

b. Lingkungan kerja karyawan 

Lingkungan kerja pun menjadi faktor yang penting dalam hal mempengaruhi 

kinerja karyawan, maka dari itu karyawan memerlukan lingkungan kerja yang 

baik dan kondusif agar kinerja organisasi dapat lebih optimal. 

c. Rekreasi karyawan 
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Rekreasi pun sangat diperlukan, biasanya pihak organisasi/perusahaan selalu 

mengadakan rekreasi bersama setiap satu tahun sekali agar para karyawan tidak 

merasa jenuh dengan pekerjaan mereka. 

d. Pelatihan karyawan 

Pelatihan karyawan diadakan bertujuan untuk melatih para karyawan dalam 

bidang pekerjaannya masing-masing agar para karyawan dapat lebih 

memahami apa yang harus dikerjakannya dan kinerjanya dapat di peroleh 

secara maksimal. 

e. Jenjang karir karyawan 

Jenjang karir juga penting dilakukan oleh pihak organisasi/perusahaan hal ini 

bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat bekerja lebih giat lagi untuk 

mencapai suatu jabatan dan penghasilan yang lebih tinggi dengan diadakannya 

jenjang karir maka para karyawan akan lebih memaksimalkan kinerja mereka. 

f. Apresiasi kepada karyawan 

Apresiasi harus diadakan, karena apresiasi menunjukkan bahwa kinerja para 

karyawan masih diakui oleh organisasi/perusahaan, maka dengan adanya 

apresiasi para karyawan dapat lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya. 

Dan untuk hasil dari audit kompensasi financial dan kompensasi no 

financial tersebut akan dibahas didalam bab selanjutnya (Bab IV). 

 

2.1.16 Tahapan Audit Kompensasi 

Tahapan-tahapan dalam melaksanakan audit kompensasi yang dikutip dari 

Damanhuri, Silalahi dan Imran (2010:36) adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan strategi (clarify strategy) 
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Tahapan ini dilakukan dengan cara : 

1. Menjelaskan strategi bisnis, kompetensi utama dan factor penentu 

keberhasilan  (critical success factor); 

2. Menganalisa strategi kompensasi yang berjalan; 

3. Menganalisa strategi kunci kompensasi; dan 

4. Memformulasikan strategi kompensasi secara terintegrasi. 

b. Menganalisa sistem yang berjalan 

Tahap ini dapat dilakukan melalui analisa terhadap: 

1. Kebijakan yang berlaku; 

2. Persaingan perusahaan; 

3. Keefektifan dalam pencapaian tujuan strategi; 

4. Struktur bayaran; 

5. Analisa tingkat pasar; 

6. Sistem penilaian jabatan (termasuk equal-pay); 

7. Skema bonus; 

8. Reward untuk kelompok khusus; 

9. Benefit karyawan; 

10. Reaksi karyawan; dan 

11. Reaksi manager dan staf terhadap sistem. 

c. Mengembangkan kebijakan 

1. Meningkatkan kinerja melalui motivasi dan komitmen; 

2. Menentukan tingkat kompensasi relative dengan tingkat pasar; dan 

3. Menghubungkan kompensasi dengan kinerja bisnis. 
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d. Mendesain dan menetapkan struktur bayaran 

1. Menetapkan kriteria dengan struktur bayaran; 

2. Memilih tipe struktur; dan 

3. Menganalisa tingkat pasar dan menilai pekerjaan dalam mendesain dan 

menetapkan pay struktur. 

e. Mengembangkan dan menetapkan skema contingent pay 

1. Menentukan kriteria contingent pay; dan 

2. Mengembangkan dan mene tapkan contingent pay. 

f. Mengembangkan kompensasi dengan kinerja organisasi 

g. Mengembangkan program benefit 

1. Skema pension; dan 

2. Benefit lain (kendaraan, asuransi kesehatan, asisten, keuangan dan lain-lain). 

h. Mengatur total sistem kompensasi 

1. Me-review bayaran; 

2. Pengendalian biaya; dan 

3. Manajemen kompensasi yang berjalan. 

 

2.1.17 Cara Perhitungan Kompensasi 

Dalam suatu hubungan kerja, prinsip penentuan upah atau penghasilan 

seseorang pekerja/buruh, haruslah ditetapkan dalam upah bulanan (lihat Pasal 88 

ayat (3) huruf a UU No. 13/2003 dan Pasal 9 PP No. 8 Tahun 1981 serta Pasal 14 

(baru) ayat (2) Permenaker No.Per-01/Men/1999 juncto Kepmenakertrans No.Kep-

226/Men/2000). 
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Demikian juga, perhitungan upah/penghasilan sebagai dasar 

pembayaran uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang 

penggantian hak (UPH) yang dalam istilah sehari-hari ketiganya sering disebut 

pesangon, juga haruslah dalam upah bulanan. Dengan demikian, kalau ada 

pekerja/buruh yang upah atau penghasilannya dibayar secara harian, mingguan, dua 

mingguan, paket borongan, satuan hasil atau dengan cara lainnya, maka harus 

diakumulasikan dalam upah bulanan pada saat akan menghitung pesangon. 

Ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, mengatur mengenai komponen upah yang menjadi dasar 

perhitungan UP, UPMK dan UPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), 

ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Artinya kalau 

seseorang pekerja/buruh diputuskan hubungan kerjanya (di-PHK) dan berhak atas 

pesangon, maka upah yang menjadi dasar perhitungan pesangonnya, adalah upah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 tersebut. 

Selanjutnya, bilamana seseorang pekerja/buruh sudah ditentukan upahnya 

dan dibayar dengan upah bulanan yang terbagi dan terdiri dari berbagai komponen 

atau unsur, seperti tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, fasilitas, insentif, bonus, 

upah kerja lembur, kesejahteraan dan lain sebagainya, maka menurut Pasal 157 ayat 

(1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, komponen upah yang diakumulasikan 

menjadi dasar untuk menghitung pesangon, adalah hanya upah pokok dan 

tunjangan tetap (dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut “segala macam 

tunjangan yang bersifat tetap....”). 
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Akan tetapi, jika penghasilan atau upah seseorang pekerja/buruh ditentukan 

dalam upah bulanan namun dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka 

penentuan upah bulanan pekerja/buruh yang bersangkutan sebagai dasar 

perhitungan pesangonnya pada saat di-PHK  adalah 30 (tiga puluh) kali penghasilan 

sehari dari komponen upah pokok dan tunjangan tetapnya. 

Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan 

hasil, borongan, atau komisi yang fluktuatif dalam setahun, maka penghasilan 

sebulan (upah bulanan) pekerja/buruh yang bersangkutan yang menjadi dasar 

perhitungan pesangonnya pada saat di-PHK adalah pendapatan rata-rata perbulan 

selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari komponen penghasilan 

pokok dan tunjangan tetapnya, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari upah 

minimum propinsi atau kabupaten/kota. 

Demikian juga dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan 

upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan (upah 

bulanan) sebagai dasar perhitungan pesangonnya setelah di-PHK, adalah upah rata-

rata 12 (dua belas) bulan terakhir dari komponen upah pokok dan tunjangan tetap. 

Bagi karyawan (pekerja/buruh) yang upah atau penghasilnnya sudah 

dibayar secara bulanan (upah bulanan), tidak perlu lagi dikalikan atau dilakukan 

pembagian sebagaimana cara pembayaran upah seperti sistem lainnya seperti 

harian, borongan, satuan hasil dan lain-lain, tetapi cukup dengan melihat 

komponen-komponennya dan menjumlahkan komponen upah pokok dan tunjangan 

tetap sebagai dasar perhitungan pesangon (UP, UPMK dan UPH) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. 
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2.1.18 Finansial 

Pengertian finansial dapat mencakup beberapa aspek, misalnya ilmu 

keuangan dan aset lainnya, pengelolaan atau manajemen aset tersebut, dan 

bagaimana menghitung dan mengatur risiko proyeknya. Finansial berarti 

mempelajari kemampuan individu, bisnis, dan organisasi untuk mengelola, 

meningkatkan, mengalokasi, juga menggunakan sumberdaya moneter yang sejalan 

dengan waktu serta menghitung risiko dan menentukan prospek. Finansial juga 

dapat berarti administrasi yang mengelola urusan keluar masuknya uang pada 

sebuah institusi atau lembaga. Finansial sangat bergantung pada manajemen yang 

baik, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan pada semua pihak yang 

bersangkutan. Intinya, finansial dapat diartikan sebagai segala aspek yang berkaitan 

dengan uang. Finansial juga berarti segala hal yang juga meliputi perputaran dan 

pengelolaan uang, lebih singkatnya. 

Dari kedua pengertian finansial tersebut, kemudian muncul berbagai istilah 

yang mengandung kata finansial dan berkembang dalam bidang ekonomi. Istilah-

istilah yang muncul ini kemudian memiliki makna tertentu dalam menggambarkan 

berbagai hal terkait finansial. Yang pertama adalah krisis finansial, yang 

menggambarkan berbagai situasi dimana institusi atau aset keuangan kehilangan 

sebagian besar nilai yang dimilikinya. Krisis finansial dapat berwujud runtuhnya 

bursa efek, krisis mata uang, atau kepanikan perbankan dan resesi. Istilah yang 

kedua adalah kebebasan finansial berarti keadaan bebas hutang dengan penghasilan 

yang tetap dan cadangan yang bisa dipakai untuk kebutuhan tak terduga. Kemudian 

istilah yang ketiga adalah manajemen finansial. Pengertian dari istilah tersebut 

adalah pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan yang meliputi cara 

http://manfaat-it.blogspot.com/2014/01/pengertian-finansial-dan-perkembangan.html
http://manfaat-it.blogspot.com/2014/01/peluang-bisnis-di-indonesia-yang-bisa.html
http://manfaat-it.blogspot.com/2013/12/kebebasan-finansial.html
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memperoleh dan menggunakan pendapatan. Selanjutnya ada struktur finansial yang 

dapat didefinisikan sebagai struktur  yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva 

perusahaan atau instansi dibelanjai. Hal tersebut menyangkut berbagai sumber 

pembelanjaan dan perimbangan absolut maupun relatif antara keseluruhan modal 

asing dengan modal sendiri dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Istilah 

lain lagi yang terkait dengan finansial adalah kompensasi finansial yang diartikan 

oleh Siswantoro sebagai suatu balas jasa berupa tambahan uang atau bonus di luar 

pendapatan pokok seseorang. 

Berikutnya, ada pula audit finansial yang artinya audit pengukur tingkat 

efisiensi, efektivitas, dan produktivitas suatu instansi. Audit ini bertugas menilai 

efektivitas satuan kerja pengurus keuangan perusahaan dengan nama nomenklatur 

apapun dan mencari fakta tentang efisiensi kerja internal satuan yang mengukur 

keuangan perusahaan.Yang terakhir adalah manfaat finansial. Manfaat finansial 

berarti kondisi keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis lebih besar dibandingkan 

dengan risiko yang akan ditanggung dalam menjalankan bisnisnya. Manfaat 

finansial ini biasanya ditemukan dalam mengkaji studi kelayakan bisnis. 

 

2.1.19 Hubungan Kompensasi dengan Motivasi 

Motivasi kerja adalah faktor yang mendorong yang menggerakan seseorang 

untuk bekerja dan memotivasi ini bertolak dari kebutuhan yang belum terpenuhi. 

Untuk lebih jelasnya berikut teori mengenai motivasi. 

a. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Dalam teori hierarki ini, maslow berpendapat yang diinginkan seseorang itu 

berjenjang artinya bila kebutuhan pertama telah terpenuhi maka kebutuhan 

kedua akan muncul dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan yang kelima. 

Kebutuhan yang tersusun dalam suatu jenjang adalah sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan fisiologis 

Yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, minum, 

tempat tinggal, berpakaian baik, dan lainnya. Keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan ini merangsang seseorang berperilaku atau bekerja giat. 

2. Kebutuhan akan keselamatan 

Kebutuhan akan rasa aman, terbebas dari ancaman yakni dari ancaman 

kecelakaan dan keselamatan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang termasuk 

dalam kebutuhan ini adalah keamanan harta dan jiwa ditempat kerja. 

3. Kebutuhan Sosial 

Kebutuhan bersosialisasi atau bergaul, tempat interaksi, merasa dicintai, dan 

diterima dalam pergaulan kelompok kerja dan masyarakat di lingkungannya, 

karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri, maka ia hidup 

berkelompok. 

4. Kebutuhan penghargaan diri 

Kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuandan penghargaan dari karyawan 

lain, atasan dan masyarakat. Semakin tinggi kedudukan seseorang maka 

semakin tinggi pula penghargaannya. 

5. Kebutuhan mencapai sesuatu 

Kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kemampuan, keterampilan, 

dan potensi untuk mencapai prestasi kerja yang memuaskan. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Faktor sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang dapat 

menunjang perusahaan didalam menghasilkan tujuan yang ingin di capai, meskipun 
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harus juga ditunjang oleh faktor lainnya, seperti modal, tanah, dan teknologi. Pada 

dasarnya sumber daya manusia adalah orang-orang secara individu yang 

mempunyai tingkat kebutuhan yang berubah-ubah dan bekerja untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Werther dan Davis yang dikutip Sedarmayanti (2009:114), mengungkapkan 

pengertian kompensasi yaitu: 

“Compensation is what employee receive in exchage of their work. whether 

hourly wages or periodic salaries, the personnel department usually designs 

and administers employee compensation.” 

 

Yang berarti kompensasi adalah apa yang karyawan terima dalam pertukaran 

pekerjaan mereka. Apakah upah per jam atau gaji berkala, departemen SDM 

biasanya mendesain dan mengelola kompensasi karyawan. 

Dengan adanya tuntutan dinamika organisasi/perusahaan untuk menghadapi 

kompetisi antar organisasi/perusahaan agar dapat bertahan maka diperlukan suatu 

peran yang sangat berpengaruh, yaitu peran SDM. Dengan adanya peran SDM 

maka akan membantu kinerja organisasi/perusahaan semakin baik lagi, karena itu 

dibutuhkan suatu manajemen sumber daya manusia yang sangat baik, dengan 

adanya manajemen sumber daya manusia yang baik maka akan semakin bertahan 

pula suatu organisasi/perusahaan dalam menghadapi kompetisi, oleh karena itu 

proses manajemen sumber daya manusia sangat dibutuhkan karena dengan adanya 

proses manajemen sumber daya manusia akan diperoleh SDM yang berkualitas 

untuk kinerja suatu organisasi/perusahaan. Setelah melalui proses manajemen 

sumber daya manusia haruslah diadakan audit manajemen sumber daya manusia 

agar mendukung tercapainya sasaran fungsional organisasi/perusahaan sehingga 
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dapat memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang terjadi 

dalam aktivitas sumber daya manusia. Disini penulis mengaudit mengenai audit 

sistem kompensasi karyawan yang dimana kompensasi finansial yang berupa gaji 

pokok, insentif, THR, tunjangan transportasi, THT, tunjangan kesehatan dan 

sedangkan untuk kompensasi non finansial dapat berupa sarana dan prasarana, 

lingkungan kerja, rekreasi, pelatihan, jenjang karir, apresiasi. Dengan diadakannya 

audit kompensasi ini untuk melihat peningkatan pengelolaan sistem kompensasi, 

bila kompensasi tersebut bermanfaat maka dapat dihasilkan audit dari kompensasi 

tersebut. Hasil audit tersebut akan dijadikan bahan untuk perbaikan sistem 

kompensasi yang lebih baik lagi, diharapkan dengan adanya perbaikan sistem 

kompesasi karyawan akan lebih berkinerja agar kinerja organisasi/perusahaan dapat 

meningkat juga.  

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kompensasi merupakan suatu 

bentuk balas jasa yang berupa finansial maupun non finansial yang dibayarkan 

kepada karyawan atas kontribusinya terhadap perusahaan. 

Berangkat dari pemaparan di atas maka dapat diuraikan sebuah kerangka 

pemikiran dalam penyusunan skripsi ini, yang selengkapnya disajikan dalam skema 

sebagai berikut:  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Audit Sistem Kompensasi Karyawan  

di Universitas Widyatama 
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