
 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Manajemen  

2.1.1   Pengertian Manajemen 

Hasibuan (2012:1) “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses   pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber - sumber lainnya 

secara efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Planning proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk 

mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi 

dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

Organizing proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah 

dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang 

tepat dan tangguh,sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif,dan dapat 

memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif 

dan efesien guna pencapaian tujuan organisasi. Actuating proses implementasi 

program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses 

memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya 

dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi. Controlling proses yang 

dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah 

direncanakan,diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai 

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam 

lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. 

Ada pun beberapa pengertian manajemen disampaikan definisi oleh para ahli : 

Menurut Appley dan Oey Liang Lee (2011:16) yaitu : 

“Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi 

memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas 

yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dalam manajemen terdapat teknik - teknik yang kaya dengan nilai - nilai 

estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, mempengaruhi, mengawasi, 



 

mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya 

tujuan yang dimaksudkan. 

 

Menurut Terry (2011:16) yaitu : 

 “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan - 

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk 

menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia 

dan sumber daya lainnya. 

 

2.1.2   Pengertian 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 (2011:10) : 

  “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”. 

 

 



 

Menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara (2011:2) menyatakan : 

 “Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi”. 

Dari penjelasan di atas serta pendapat-pendapat para ahli tentang definisi 

manajemen  sumber  daya  manusia,  penulis  berusaha  mencoba  

mengartikan definisi Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai suatu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan terpadu. 

2.1.3 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Ada beberapa fungsi dari manajemen sumber daya manusia yang bisa kita 

cermati, diantaranya adalah: 

1. Perencanaan  

Fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia adalah upaya sadar 

dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah diperhitungkan dengan 

matang mengenai hal apa saja yang akan dilakukan dimasa mendatang 

oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan 

2. Rekrutmen  

Schermerhorn menyatakan bahwa rekrutmen (Recruitment) merupakan 

suatu proses dalam penarikan kandidat guna mengisi posisi posisi yang 

kosong. perekrutan yang efektive akan memberikan suatu peluang kerja 

kepada orang orang yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang 

memeuhi kualifikasi dan spesifikasi dari perkerjaan. 

3. Seleksi 

Seleksi tenaga kerja merupakan proses dalam menemukan tenaga kerja 

yang sesuai dan tepat dari sekian kandidat yang tersedia. Tahap pertama 
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yang diperlukan setelah menerima surat lamaran adalah menelaah riwayat 

hidup (curriculum vittae) para pelamar kerja. lalu dari riwayat hidup 

dilakukan penyaringan antara pelamar kerja yang nantinya akan dipanggil 

dengan pelamar yang gagal dalam memenuhi standar kualifikasi. 

kemudian kandidat yang telah terpilih dipanggil untuk diuji baik tertulis, 

wawancara atau proses uji seleksi yang lain. 

4.  Orientasi, Pelatihan dan Pengembangan 

Pelatihan atau istilah lainnya training adalah suatu proses pembelajaran 

yang melibatakan perolehan suatu keahlian, peraturan, konsep ataupun 

sikap guna meningkatkan kinerja para tenaga kerja. bahkan pelatihan ini 

telah diatur dalam undang undang pada tahun 2003 yang menyatakan 

pelatihan kerja merupakan semua aktivitas untuk memberikan, 

mendapatkan, menigkatkan dan mengmbangkan kompetensi kerja, 

produktivtas, kedisiplinan, sikap serta etos kejra pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertntu yang sesuai dengan jenjang serta 

kualifikasi pekerjaan dan jabatan. 

 

Pengembangan atau development merupakan upaya penyiapan individu 

guna menanggung tanggungjawab yang beda ataupun lebih tingggi dalam 

perusahaan. Hani handoko dalam bukunya pada tahun 2001 menyatakan 

latihan dan pengembangan merupakan hal yang berbeda. Latihan atau 

istilah (training) mempunyai tujuan untuk memperbaiki penguasaann 

berbagai keterampilan dan tehnik pelaksaan kerja tertentu, terperinci dan 

rutin. Sederhananya, latihan untuk menyiapkan tenaga kerja guna 

melakukan pekerjaan – pekerjaan sekarang. Sedangkan pengembangan 

memiliki lingkup yang lebih luas lagi dalam usaha memperbaiki serta 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan, sikap ataupun kepribadian. 

5. Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja fungsinya tak kalah penting dari fungsi manajemen yang 

lain. fungsi evaluasi dan fungsi monitoring adalah berbeda dan terkadang 

sulit dipisahkan. dalam penyusunan sebuah sistem dan pembagian tugas, 

fungsi dan pembagian peran kadang kala tak semestinya perlu dipisahkan 
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secara nyata. fungsi manajemen atas (puncak) contohnya, meliputi 

keseluruhan fungsi mulai dari planning hingga controlling. maka dari itu, 

evaluasi oleh pimpinan perusahaan sering dilakukan dalam rapat kerja, 

rapat pimpinan ataupun temu muka. fungsi evaluasi manajemen sumber 

daya manusia tidaklah berdiri sendiri, fungsi ini berhubungan erat dengan 

fungsi pemantauan dan fungsi pelaporan. fungsi evaluasi manajemen 

sumber daya manusia berguna supaya perusahaan tidak lagi melakukan 

kesalahan yang sama. 

6. Kompensasi 

Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung atau 

tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada tenaga kerja 

(karyawan) sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. prinsip dari 

kompensasi ialah adil serta layak menyesuaikan dengan tanggung jawab 

tenaga kerja dan prestasinya 

7. Pengintegrasian 

Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara 

kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga 

menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak 

8. Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan 

meningkatkan kondisi mental, fisik dan loyalitas pekerja supaya tercipta 

adanya kerjasama yg panjang. 

9. Pemberhentian 

Pemberhentian atau Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah peng-

akhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang 

disebabkan oleh sesuatu hal yang mengakibatkan hak dan kewajiban 

berakhir antara pemberi kerja (perusahaan) dengan tenaga kerja. 

 

 

 

 



 

 

2.2 Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi  

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan, sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang 

dihasilkan oleh karyawan yang mencapai tujuan dan untuk kepentingan 

perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang ataupun fasilitas yang 

diberikan perusahaan pada karyawan.  

Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. 

Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh 

imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Karyawan harus 

bekerja dengan bener agar mencapai tujuan yang diharapkan perusahaan. 

Untuk lebih jelasnya tentang kompensasi disampaikan definisi oleh para 

ahli : 

 

Menurut Thomas dalam Suwatno (2011:220) bahwa :  

“Kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran diberikan pada karyawan 

sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikan” 

 

Menurut Ardana (2012:153) bahwa : 

“Segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas 

kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi dapat dikatakan sebagai 

kompensasi. Bila kompensasi tidak dikelola dengan baik, akan menggangu 

jalannya usaha” 

 

Menurut Hasibuan (2012:116) bahwa : 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan” 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.2  Jenis Kompensasi 

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada karyawan bisa 

digolongkan menjadi beberapa jenis. Sofyandi (2011) mengemukakan, 

kompensasi pada umumnya bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :  

 

1. Kompensasi Langsung  

Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan untuk perusahaan. Berupa 

upah dan gaji. Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja 

atau yang biasa dibayarkan kepada para karyawan secara per jam, per hari 

dan per setengah hari. Sedangkan gaji adalah uang yang dibayarkan kepada 

pegawai atas jasa pelayanan yang diberikan secara bulanan.  

 

2. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada karyawan 

sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Tentunya pemberian kompensasi ini tidak berkaitan langsung dengan 

pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Berupa pelayanan dan 

keuntungan (benefit), benefit adalah nilai keuangan (moneter) langsung 

untuk karyawan yang secara cepat dapat ditentukan  misalnya, kemampuan 

membayar, kebutuhan, kekuatan kerja, tanggung jawab sosial. Pelayanan 

adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai yang tidak dapat 

secara mudah ditentukan misalnya, laporan tahunan untuk karyawan, 

bantuan hukum, pemberian makan siang, jaminan kesehatan, tempat parkir, 

program rekreasi. 

 

 



 

 

 

Jenis-jenis tunjangan dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.1 

Jenis-jenis Tunjangan 

 

No. Jenis-jenis Tunjangan Keterangan 

1 Tunjangan Keamanam  Kompensasi pekerja 

 Kompensasi pengangguran 

 Uang pesangon 

2 Tunjangan Pensiun  Pensiun dini 

 Tunjangan pensiun 

3 Jaminan Sosial  Program pensiun 

 Jaminan hari tua 

 Perawatan kesehatan untuk pensiun 

4 Tunjangan Kesehatan  Biaya pengobatan: rawat inap/jalan 

 Program kebugaran 

5 Tunjangan Keluarga  Tunjangan anak/istri 

6 Waktu tidak Bekerja  Hari libur & liburan 

 Ijin pemakaman 

 Waktu istirahat/makan siang 

 Ijin cuti /tidak bekerja 

7 Sosial & Rekreasi  Program rekreasi 

 Fasilitas olag raga 

 Kantin  



 

 Pemberian penghargaan 

8 Tunjangan 

Finansial/Asuransi lainnya 
 Asuransi jiwa 

 Asuransi cacat tubuh 

 Asuransi hukum 

 Koperasi simpan pinjam 

 Bantuan beasiswa pendidikan 

 Fasilitas kendaraan dinas 

Sumber: Mathis & Jackson, 2002. 

2.2.3  Tujuan Pemberian Kompensasi  

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai 

ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas 

karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Hasibuan 

(2012 : 121) mengemukakan beberapa tujuan kompensasi : 

 

a.       Ikatan Kerja Sama 

Kompensasi adalah salah satu syarat terjalinnya ikatan kerja sama formal 

antara pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

b.      Kepuasan Kerja 

Balas jasa memungkinkan karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

c.       Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

d.      Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 



 

e.       Stabilitas Karyawan 

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi 

yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover 

relatif kecil. 

f.       Disiplin 

Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

g.      Pengaruh Serikat Buruh 

Program kompensasi yang baik, akan mengurangi pengaruh serikat 

buruh  dan karyawan akan berkosentrasi pada pekerjaannya. 

h.      Pengaruh Pemerintah  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

 

2.2.4   Sistem Kompensasi  

 

Menurut Ardana (2012:155) sistem pembayaran kompensasi yang 

umum diterapkan adalah :  

     

1. Sistem Waktu 

Sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan berdasarkan 

standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi pengupahan 

sistem waktu relatif mudah sertaditerapkan kepada karyawan tetap maupun 

pekerjaan harian. Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit 

diukur perunitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas 

sistem waktu hanya berdasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan 

kepada prestasi kerja. 

   

2. Sistem Hasil (Output)  

Sistem hasil, besarnya kompensasi upah ditetapkan atas kesatuan unit yang 

dihasilkan pekerja. Dalam sistem hasil, besar kompensasi yang dibayar 



 

selalu didasarkan kepada kebanyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada 

lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak mempunyai standar 

fisik, seperti bagi karyawan administrasi. 

   

3.   Sistem Borongan  

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya 

jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan 

balas jasa berdasarkan sistem ini cukup rumit, karena lama mengerjakannya, 

banyak alat untuk mengerjakannya. Jadi dalam sistem borongan pekerja 

biasa mendapat balas jasa yang besar atau kecil tergantung atas kecermatan 

kalkulasi mereka.  

 

2.2.5   Faktor yang mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2011:127-129) faktor-faktor yang mempengaruhi 

penetapan kompensasi adalah sebagai berikut : 

1. Penawaran dan Permintaan 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerja 

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

lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan maka komoensasi relatif semakin 

besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Apabila 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. 

3. Serikat buruh / organisasi karyawan 

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. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan 



 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan 

semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit 

maka kompensasinya kecil. 

 

5. Pemerintah dan Undang-undang dan keppres 

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya batas 

upah/balas jasa minimum. Peraturan pemrintah ini sangat penting supaya 

pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi 

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dan tindakan 

sewenang-wenang. 

6. Biaya Hidup 

Apabila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat kompensasi /  upah 

semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup didaerah itu rendah 

maka tingkat kompensai / upah relatif kecil. Seperti tingkat upah di jakarta 

lebih besar dari pada di Bandung. 

7. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan Lebih tinggi akan menerima gaji / 

kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan yang 

lebih rendah akan memperoleh gaji / kompensasi yang kecil. Hal ini wajar 

karena seseorang ang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang 

besar harus mendapat gaji / kompensasi yang lebih besar pula. 

8. Pendidikan dan pengalaman kerja 

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

balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya 

lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan 

pengalaman kerja yang kurang maka tingkat gaji  kompensasinya kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.3 Penelitian penelitian sebelumnya  

 

No Judul Penelitian Hasil penelitian Sumber Tahun 

1 TINJAUAN 

KOMPENSASI 

KARYAWAN PT. 

BINA SAN PRIMA 

(PT.BSP) KOTA 

BANDUNG 

Kompensasi merupakan 

biaya utama atas keahlian 

atau pekerjaan dan 

kesetiaan dalam 

organisasi perusahaan. 

Kompensasi karyawan 

merupakan semua bentuk 

pembayaran atau hadiah 

yang diberikan kepada 

karyawan dan muncul 

dari pekerjaan mereka. 

Kompensasi dihitung dan 

diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan 

pengorbanan yang telah 

diberikannya kepada 

organisasi/perusahaan 

tempat dia bekerja. 

Fian Zafar 

Sofyana 

2015 

2 Tinjauan mengenai 

pemberian sistem 

kompensasi pada 

kantor PUSJATAN 

Penerapan sitem 

kompensasi terhadap 

karyawannya sejauh ini 

bahwa pelaksanaan dan 

penerapan sistem 

kompensasi pada kantor 

Riska Lestari 2013 



 

PUSJATAN telah 

terlaksana dengan cukup 

baik dilihat dari skala 

timbulnya kendala 

kendala yang dihadapi 

masih dapat diatasi oleh 

perusahaan dengan 

membuat solusi yang 

tepat.  

3 Pelaksanaan 

pemberian 

kompensasi untuk 

meningkatkan prestasi 

kinerja karyawan pada 

PT POS INDONESIA 

(PERSERO) Divisi 

Regional V Bandung  

Pelaksaan pemberian 

kompenasi karyawan 

pada PT Pos Indonesia 

(Persero) Divisi Regional 

V Bandung dilaksanakan 

sesuai dengan teori yang 

ada, hal ini terlihat dari 

bentuk bentuk 

kompensasi yang 

perusahaan berikan telah 

sesuai dengan peraturan 

balas jasa dasar, berupa 

gaji atau upah, 

tunjangan-tunjangan, dan 

pemberiaan cuti. Secara 

keseluruhan telah 

melaksanakan bentuk-

bentuk kompensasi yang 

telah ditetapkan. 

Ria Nurjanah  2011 

4 Tinjauan kompensasi 

karyawan pada PT 

Nusa Integral 

Indomekatron Kota 

Pemberian kompensasi di 

perusahaan PT Nusa 

Integral Indomekatron 

yaitu belum cukup baik 

Ahmad 

Sulaeman 

2014 



 

Bandung dilihat dari upah yang 

perusahaan berikan 

belum mencapai upah 

minimum regional, 

namun perusahaan tetap 

memberikan tunjangan-

tunjangan dan solusi-

solusi yang tepat agar 

karyawaan tidak 

mengundurkan diri dari 

pekerjaannya. 

5 Tinjauan kompensasi 

karyawan pada kantor 

pusat PT POS 

INDONESIA 

(PERSERO) Bandung 

Pelaksanaan kompensasi 

pada kantor pusat PT Pos 

Indonesia (Persero) 

Bandung merupakan 

upaya perusahaaan dalam 

memelihara serta 

mensejahterakan 

karyawan guna 

tercapainya tujuan 

perusahaan. Bentuk balas 

jasa tersebut didasarkan 

pada prinsip-prinsip 

dasar balas jasa yang 

dianut oleh PT Pos 

Indonesia yaitu 

pelaksanaan pemberian 

kompensasi yang 

berdasarkan pada 

keadilan, orang, posisi 

atau jabatan, kinerja, 

kompetitif serta 

Dmias Fajar 

Adwita 

2012 



 

mendukung pencapaian 

sasaran perusahaan.  

 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Malayu S.P. Hasibuan, 

2011:54). Kompensasi berbentuk uang, artinya gaji dibayar dengan 

sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. 

Kompensasi berbentuk barang, artinya gaji dibayar dengan barang. 

Tujuan pemberian kompensasi di Bank Bjb adalah sebagai ikatan 

kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas 

karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

Pemberian kompensasi sangatlah penting bagi Bank Bjb, yang harus 

dilakukan dengan adil dan layak untuk memotivasi karyawan 

sehingga bekerja dengan baik dan lebih giat untuk memaksimalkan 

kemampuan sehingga prestasi kerja meningkat. Apabila Bank Bjb 

mampu meningkatkan prestasi kerja karyawan maka akan 

memperoleh banyak keuntungan bagi perusahaan seperti pekerjaan 

akan lebih cepat terseleseikan, dan tingkat absensi akan menurun. 

Kompensasi yang diterima oleh karyawan di Bank Bjb dirasakan 

sesuai dengan prestasi hasil kerja mereka dan dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, mereka akan puas atas pemenuhuan kebutuhan 

tersebut. Pemberian kompensasi pada setiap perusahaan dapat 

menimbulkan semangat bekerja pada pekerjaannya, dengan 

meningkatkan semangat bekerja maka prestasi kerja karyawan pun 

dapat lebih meningkat lagi. Dorongan ini merupakan suatu keharusan 

bagi setiap perusahaan dapat memberikan output yang maksimal bagi 

perusahaan. Dan Bank Bjb harus memperlakukan adil kepada 



 

karyawan yang sesuai dengan kinerja dan tidak sesuai agar 

memberikan kompensasi secara merata dan adil kepada karyawannya.  

 

 


