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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Kinerja 

Dalam merealisasikan tujuan perusahaan dibutuhkan suatu prestasi dari faktor-

faktor produksi yang terdapat dalam organisasinya, terutama dalam kinerja dari setiap 

karyawan yang bekerja diperusahaan. Dalam kenyataannya salah satu utama yang 

menjadi fokus perhatian perusahaan adalah masalah kinerja dan produktivitas sumber 

daya manusia. Demi pencapaian tujuan suatu perusahaan, diharapkan kinerja yang 

terbaik dari para karyawannya, faktor penentu bagi perusahaan adalah karyawan yang 

mempunya tingkat kinerja yang tinggi.Untuk memiliki karyawan yang berprestasi 

agar dapat menunjang keberhasilan tujuan perusahaan, maka dibawah ini dapat 

dijelaskan pengertian kinerja menurut Bernadin dan Rusel dalam Priansa 

(2014:270) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil yang diprodsi oleh fungsi 

pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode 

waktu tertentu. Hasil kerja tersebut merupakan hasil dari kemampuan, keahlian, dan 

keinginan yang dicapai. Sedangkan menurut Milkovich dan Boudreau dalam Priansa 

(2014:270) menyatakan bahwa kinerja adalah tingkat dimana pegawai melaksanakan 

pekerjaannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

adalah suatu hasil kerja seorang karyawan dalam suatu proses atau pelaksanaan 
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dan seberapa banyak pengaruhnya terhadap 

pencapaian tujuan organisasi. 

 

2.1.1.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Menurut Sutermeister dalam Priansa (2014) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi dari motivasi, kemampuan, pengetahuan, keahlian, pendidikan, 

pengalaman, pelatihan, minat, sikap kepribadian kondisi-kondisi fisik dan kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan sosial, serta kebutuhan egoistik. 

Sedangkan menurut Devis dalam Priansa (2014) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi knerja adalah : 

- Human Performance = ability + motivation 

- Motivation = attitude + situation 

- Ability = knowledge + skill 

Faktor kemampan secar psikologis terdiri dari kemepuan potensi yang disebut IQ 

(Intelligent Quotient) dan kemampuan realiti (Knowledge + Skill). Artinya, pegawai 

dengan IQ tinggi dan pendidikan yang memadai unk jabatannya dan terampil dalam 

melakukan pekerjaan sehari-hari maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

Selanjutnya faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam 

mengahadapi situasi (situation) kerja. Sikap mental itu sendiri merupakan kondisi 

mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara 



14 
 

maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara 

psikosifisik (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai 

harus siap secara mental, maupun secara fisik, memahami tujuan utama dan target 

kerja yang akan dicapai, juga mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja. 

 

2.1.1.2. Metode dalam Penilaian Prestasi Kerja 

Menurut Rivai (Hartatik, 2014) dalam metode penilaian kinerja karyawan 

digunakan dua metode, metode penilaian berorieantasi masa lalu dan masa depan. 

1. Metode Penilaian Berorientasi Masa Lalu 

a. Skala Peringkat (Rating Scale) 

Penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala 

tertentu, dari paling rendah hingga paling tinggi. Penilaian ini didasarkan pada 

pendapat para ahli dan criteria-kriterianya sering tidak berkaitan langsung 

dengan hasil kerja. 

b. Daftar Pertanyaan (Checklist) 

Daftar ini berisi sejumlah pertanyaan yang menjelaskan macam tingkat 

perilaku karyawan terhadap suatu pekerjaan. Dalam hal ini, penilai hanya 

memilih kata atau pernyataan yang menggambarkan karakteristik hasil kerja 

karyawan. 

c. Metode dengan Pilihan Terarah (Forced Choice Method) 

Pendekatan metode ini untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan 

adanya berat sebelah dalam penilaian. Dengan memaksakan suatu pilihan 
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antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang nilai sama, penilai memilih 

pasangan pernyataan yang sesuai dengan karyawan yang dinilai di mana 

pernyataan tersebut bernada positif/negatif. 

d. Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Method) 

Metode yang mendasarkan pada catatan kritis penilai atas perilaku karyawan 

ini, sangat baik atau sangat jelek dalam pelaksanaan pekerjaan. Pernyataan-

pernyataan yang disebut insiden kritis yang dicatat atasan selama masa 

penilaian untuk setiap karyawan, berguna untuk umpan balik bagi karyawan 

bersangkutan. 

e. Metode Catatan Prestasi 

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis dan catatan 

penyempurnaan (penampilan, kemampuan bicara, peran kepemimpinan, dan 

aktivitas lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan). Informasi ini 

digunakan unuk laporan tentang kontribusi karyawan selam 1 tahun dan 

pertimbangan pemberian promosi, serta pemberian saran-saran terhadap hasil 

kerja masa yang akan datang. 

f. Skala Peringkat Dikaitkan dengan Tingkah Laku (Behaviorally Anchored 

Rating Scale) 

Metode ini menjadi suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun 

waktu tertentu dimasa lalu dengan mengkaitkan ska peringkat prestasi kerja 

dengan perilaku tertentu. 
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g. Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Method) 

Penyelia langsung perihal prestasi karyawannya, lalu mengevaluasi, dan hasil 

evaluasi tersebut dikirim kepada penyelia yang akan diadakan review, 

perubahan, persetujuan, dan pembahasan dengan para karyawan yang dinilai 

tersebut. 

h. Tes Observasi Prestasi Kerja (Performance Test ad Observation) 

Tes yang didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan ini berupa tes 

tertulis dan peragaan, dengan syarat tes harus valid (shahih) dan reliable 

(dapat dipercaya). 

i. Pendekatan Evaluasi Komparatif (Comparative Evaluation Approach) 

Metode ini melakukan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan 

karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. Pendekatan ini sangat 

rasional dan efektif terhadap kenaikan gaji, promosi, maupun insentif/imbalan 

terhadap karyawan yang disusun berdasarkan peringkat prestasi kerjanya. 

2. Metode Penilaian Berorientasi Masa Depan 

a. Penilaian Diri Sendiri (Self Appraisal) 

Penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harpan karyawan 

tersebut dapat lebih mengenai kekuatan/kelemahannya, sehingga mampu 

mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa 

yang akan datang. 
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b. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective) 

Bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan 

tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja diwaktu yang akan datang. 

Metodw alter natif ini digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari 

bentuk penilaian kinerja lainnya. Pemakaiannya pun lebih ditujukan untuk 

pengembangan karyawan yang mengacu pada pendekatan hasil. 

c. Penilaian secara Psikologis 

Penilaian dilakukan ahli psikologi untuk mengetahui potensi seseorang. 

Penilaian ini dilakukan melalui tes psikologi (tes kecerdasan intelektual, 

emosional, kepribadian, spiritual dan diskusi) secara wawancara/tes tertulis 

untuk menilai potensi karyawan di sa akan datang. 

d. Pusat Penilaian (Assessment Center) 

Penilaian yang dilakukan dengan serangkaian teknik untuk mengetahui 

tanggung jawab yang lebih besar. Teknik serangkaian situasional ini menuntut 

para calon untuk mengikuti promosi, pelatihan , atau program manajerial 

lainnya dalam beberapa hari, di dalam kegiatan ini, peserta akan diamati dan 

dinilai keterampilan interpersonal, toleransi kemampuan komunikasi, 

kreativitas, kualitas problem solving dan sebagainya. 

 

 

 

 



18 
 

2.1.1.3. Unsur-Unsur yang Dinilai dalam Penilaian Prestasi Kerja (Kinerja) 

Berikut ini unsur-unsur dasar dalam penilaian prestasi kerja menurut Melayu S.P 

Hasibuan (Hartatik, 2014); 

1. Kesetiaan 

Penilai menilai kesetiaan pekerjaan terhadap pekerjaan, jabatan dan, organisasi. 

Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi 

didalam maupun luar pekerjaan. 

2. Prestasi 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh 

karyawan dari uraian pekerjaannya. 

3. Kejujuran 

Prestasi menilai kejujuran dan melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi perjanjian, 

baik bagi dirinya maupun terhadap orang lain. 

4. Kedisiplinan 

Penilai menilai kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada 

dan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya. 

5. Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk 

menyelesaikan pekerjaan sehingga bekerja lebih berdaya dan berhasil guna. 

6. Kerja Sama 

Penilai menilai partisipasi dan kerja sama seorang karyawan, baik vertical maupun 

horizontal, didalam maupun luar pekerjaan. 
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7. Kepemimpinan 

Penilaian menilai kemampuan karyawan untuk memimpin, mempengaruhi, dan 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa dan dapat memotivasi orang 

lain. 

8. Kepribadian  

Penilai menilai sikap, perilaku, kesopanan, periang, disukai, memberi kesan 

menyenangkan, memperhatikan sikap baik, dan penampilan yang simpatik serta wajar 

dari karyawan tersebut. 

9. Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir seorang karyawan dengan didasarkan pada 

inisiatif unutk menganalisis, menilai, menciptakan, memberkan alas an, mendapatkan 

kesimpulan, dan membuat keputusan masalah yang dihadapi. 

10. Tanggung Jawab 

Penilai menilai kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, 

pekerjaan, hasil kerja, sarana, dan prasarana yang digunakan. 
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2.1.1.4. Tujuan Penilaian Kinerja 

Wether dan Davis (Priansa, 2014) menyatakan bahwa beberapa tujuan dari 

pelaksanaan penilaian kinerja terhadap pegawai yang dilakukakn oleh organisasi 

adalah: 

1. Peningkatan Kinerja (Performance Improsement) 

Hasil penilaian kinerja memungkinkan manajer dan pegawai untuik mengambil 

tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2. Penyusuaian Kompensasi (Compensation Adjustment). 

Hasil penilaian kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan 

siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 

3. Keputusan Penempatan (Placement Decision) 

Hasil penilaian kinerja memberikan masukan tentang promosi, transfer, dan 

demosi bagi pegawai. 

4. Kebutuhan Pengembangan dan Pelatihan (Training and Development Needs). 

Hasil penilaian kinerja membantu untuk mengevaluasi kebuthan pelatihan dan 

pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 

5. Perencanaan dan Pengembangan Karir (Career Planning and Development). 

Hasil penilaian kinerja memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir 

yang dapat dicapai. 

6. Prosedur Prekrutan (Process Deficiencies) 

Hasil penilaian kinerjs mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai yang berlaku 

didalam organisasi. 
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7. Kesalahan Desain Pekerjaan dan Ketidakakuratkan informasi (informastional 

Inaccuaracies and Job-Design Errors). 

Hasil penilaian kinerja membantu dalam menjelaskan apa saja kesalah yang telah 

terjadi dalam manajemen SDM terutama di bidang informasi kepegawaian, desain 

jabatan, serta informasi SDM lainnya. 

8. Kesempatan yang Sama (Equal Employment Opportunity). 

Hasil penilaian kinerja menunjukkan bahwa keputusan penempatan tidak 

diskriminatif karena setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama. 

9. Tantangan Ekternal (External Challenges) 

Hasil penilaian kinerja dapat menggambarkan sejauhmana faktor eksternal seperti 

keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya mempengaruhi pegawai 

dalam mengemban tugas dan pekerjaannya. 

10. Umpan Balik (Feedback) 

Hasil penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi kepentingan kepegawaian 

terutama Departemen SDM serta terkait dengan kepentingan pegawai itu sendiri. 

 

2.1.2.  Kompensasi 

Dalam upaya balas jasa perusahaan terhadap karyawannya perusahaan 

memberikan suatu kompensasi kepada setiap karyawannya, agar karyawa dapat 

terdorong untuk memberikan seluruh kemapuannya kepada perusahaan yang 

merupakan hal timbal balik atas apa yang sudah diberikan perusahaan kepada 

karywan. Seperti apa yang dikatakan Sastrohadiwirjo (Priansa, 2014) bahwa 
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kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada 

para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga 

dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Sedangkan menurut Werther dan Davis (Priansa, 2014) bahwa kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai penukar atas kontribusi jasa 

mereka bagi organisasi. 

Dalam pengertian diatas disimpulkan bahwa pemberian kompensasi sangatlah 

penting bagi perusahaan dalam pencapaian tujuan, sehingga harus dikelola dengan 

baik dan harus diperhatikan dengan serius oleh perusahaan. Karena Menurut Priansa 

(2014:319) organisasi yang tidak mampu memberikan kompensasi yang memadai 

bagi pegawai serta cenderung tidak memberikan kepuasan bagi pegawainya akan 

rawan terhadap kegoncangan, karena pegawai akan bekerja dengan semangat yang 

rendah dan loyalitas yang rapuh. 

 

2.1.2.1. Asas  Kompensasi 

Menurut Nitisemito dalam Hartatik (2014) ada beberapa asas dalam penentuan 

kompensasi yang harus diperhatikan oleh organisasi atau perusahaan, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal. 

Dengan kompensasi yang diterima, karyawan berkeinginan dapat memenuhi 

kebutuhan secara minimal, misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan 

perumahan. 
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2. Kompensasi harus dapat meningkat 

Besarnya kompensasi harus diusahakn sedemikian rupa sehingga mampu 

mengikat karyawan. Apabila kompensasi yang diberikan kepada karyawan terlalu 

kecil dibandingkan dengan perusahaan lain pada umumnya maka saat ada 

kesempatan, menimbulkan umumnya maka saat ada kesempatan, menimbulkan 

kecenderungan pindahannya para karyawan ke perusahaan lain. 

3. Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja. 

Kompensasi yang mampu mengikat karyawan supaya tidak keluar dari 

perusahaan belum tentu dapat meningkatkan semangat dan kegairahan karyawan. 

4. Kompensasi harus adil 

Adil di sini tidak berarti sama, tetapi sesuai dengan haknya. 

5. Kompensasi tidak boleh bersifat statis 

Statis di sini tidak terbatas hanya karena perusahaan tersebut tidak mengikuti dan 

menyesuaikan dengan perubahan nilai uang tetapi lebih dari itu. 

6. Komposisi dari kompensasi yang diberikan 

Sebenarnya, tidak ada ketentuan mutlak bahwa kompensasi yang diberikan harus 

diwujudkan dalam bentuk uang seluruhnya. Kemungkinan untuk mewujudkan 

kompensasi dalam bentuk-bentuk lain harus dipertimbangkan. 
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2.1.2.2. Bentuk dan Jenis Kompensasi 

Menurut Desler dalam Hartatik (2015:251) menilai bahwa kompensasi 

mempunyai tiga komponen sebagai berikut: 

a. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk gaji, 

dan insentif atau bonus/komisi. 

b. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan 

asuransi. 

c. Ganjaran nonfinansial (non financial rewards), seperti jam kerja yang luwes dan 

kantor yang bergengsi. 

Menurut Nawawi (Priansa, 2014) tiga jenis kompensasi secara garis besar adalah: 

1. Kompensasi Langsung. 

Penghargaan/ganjaran yang disebut gaji atau upah, yang dibayar secara tetap 

berdasarkan tenggang waktu yang tetap. 

2. Kompensasi Tidak Langsung. 

Pemberian bagian keuntungan/manfaat bagi para pekerja di luar gaji atau upah 

tetap, dapat berupa uang atau barang. 

3. Insentif. 

Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar 

produktifitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. 
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2.1.2.3. Fungsi dan Tujuan Kompensasi 

Fungsi pemberian kompensasi menurut Samsuddin (Priansa, 2014) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengalokasian SDM secara Efisien. 

Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi 

akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. 

2. Penggunaan SDM secara Lebih Efisien dan Efektif. 

Dengan pemberian kompensasi kepada pegawai mengandung implikasi bahwa 

pegawai akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefesien dan 

seefektif mungkin. 

3. Mendorong Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi. 

Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas pegawai dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi negara  secara keseluruhan. 

Tujuan pemberian kompensasi menurut  Salam dalam Hartatik (2014:244) 

adalah sebaga berikut: 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi berupa 

upah,gaji, atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari atau kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima 

upah atau gaji secara periodik, berarti adanya jaminan economic security bagi 

dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja. Pemberian kompensasi yang makin baik 

akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. 
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c. Memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani suatu perusahaan 

atau organisasi memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukan 

suksesnya suatu perusahaan. Sebab, pemberian kompensasi yang tinggi hanya 

mungkin dilakukan apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu 

makin besar. 

d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Ini berarti, pemberian kompensasi 

berhubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan pada 

jabatan, sehingga tercipta keseimbangan antara input (syarat-syarat) dan out 

put. 

 

2.1.2.4. Metode Kompensasi 

Menurut Priansa (2014:329) metode-metode kompensasi antara lain: 

1 Metode tunggal adalah metode penetapan gaji pokok yang hanya didasarkan atas 

ijazah terakhir atau pendidikan formal terakhir yang ditempuh pegawai. Jadi 

tingkat golongan gaji pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang 

dijadikan standarnya. 

2 Metode jamak adalah metode dalam pemberian gaji pokok berdasarkan atas 

beberapa pertimbangan, seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, serrta 

pengalaman yang dimiliki. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada. Ini 

terdapat pada organisasi swasta yang di dalamnya masih sering terdapat 

diskriminasi. 
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Tiga cara pemberian kompensasi menurut metode jamak yaitu: 

a. Pemberian kompensasi berdasarkan waktu. 

Dalam sistem waktu, besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan standar 

waktu, seperti jam, hari, minggu atau bulan. Dalam sistem waktu ini, 

administrasi pengupahan relatif mudah karena dapat diterapkan kesemua 

pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai harian. Sistem waktu ini 

biasanya ditetapkan jika kinerja sulit diukur per unitnya, dan bagi pegawai 

tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap 

bulannya. Besarnya kompensasi hanya didasarkan kepada lamanya waktu 

bekerja, bukan berdasarkan kinerjanya. Kelemahan sistem ini ialah 

pekerja yang malas pun kompensasinya dibayar sama. 

b. Pemberian kompensasi berdasarkan satuan produksi. 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit 

yang dihasilkan pegawai, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. 

Dalam sistem ini, besarnya kompensasi yang dibayar selalu berdasarkan 

kepada banyaknya hasil yang diberikan, bukan kepada lamanya waktu 

pengerjaan. Sistem ini tidak dapat diterapkan kepada pegawai tetap dan 

jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi pegawai 

administrasi. Sistem ini memberikan kesempatan kepada pegawai yan 

bekerja bersungguh-sungguh serta berkinerja baik untuk memperoleh 

balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip keadilan betul-betul diterapkan. 
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Sistem hasil ini perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, karena 

kualitas dari pekerjaan pegawai perlu diperhatikan pula. Manajer juga 

harus memperhatikan jangan sampai pegawai memaksa dirinya untuk 

bekerja di luar kemampuannya sehingga kurang memperhatikan kesehatan 

dan keselamatannya. Kelemahan sistem hasil ini adalah kualitas barang 

yan dihasilkan terkadang rendah. 

c. Pemberian kompensasi Berdasarkan borongan. 

Sistem borongan adalah cara pengupahan yang penetapan besarnya 

kompensasi didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan 

dilakukan. Penetapan besarnya kompensasi berdasarkan sistem borongan 

ini cukup rumit, lama mengerjakannya. Dalam sistem ini pegawai bisa 

mendapatkan kompensasi besar atau kecil tergantung atas kecermatan 

kalkulasi mereka atas pekerjaan. 

 

2.1.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi 

Menurut Hasibuan dalam Priansa (2014) besarnya kompensasi dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya :  

1. Penawaran dan permintaan kerja 

Jika pencari kerja lebih banyak dari lowongan kerja maka kompensasi relative 

lebih kecil demikian sebaliknya. 
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2. Kemampuan dan kesediaan karyawan 

Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik maka 

tingkat kompensasi semakin besar demikian sebaliknya. 

3. Serikat buruh atau organisasi karyawan 

Bila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka kompensasi semakin besar. 

4. Produktifitas kerja 

Jika produktifitas kerja karyawan baik maka kompensasi kerja semakin baik 

semikian sebaliknya. 

5. UU Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 

waktu sebelum, dan sesudah masa kerja. (pasal 88 mengenai pengupahan) 

Ayat tiga kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh meliputi 

upah minimum, upah kerja lembur, upah karena tidak masuk kerja karena 

halangan. 

Ayat empat pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup 

layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

6. Biaya Hidup 

Biaya hidup di daerah tersebut tinggi maka tingkat upah atau kompensasi semakin 

besar tetapi sebaliknya jika tingkat biaya hidup didaerah tersebut rendah maka 

tingkat upah relatif kecil. 
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7. Posisi jabatan 

Karyawan yang mempunyai posisi jabatan lebih tinggi maka akan menerima gaji 

atau upah lebih besar dan juga sebaliknya. 

8. Pendidikan dan pengalaman 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih tinggi banyak dan lama 

maka gaji atau balas jasanya umumnya akan lebih besar dan begitu juga 

sebaliknya. 

9. Kondisi perekonomian 

Bila kondisi perekonomian sedang maju maka tingkat kompensasi semakin besar, 

sebaliknya jika kondisi perekonomian depresi maka tingkat gaji atu upah akan 

rendah. 

10. Jenis dan sifat pekerjaan 

Jiak jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko yang besar maka 

tingkat kompensasi semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta 

ketelitian untuk mengerjakannya, begitu pun sebaliknya. 

 

2.1.3. Komitmen Organisasi 

 Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (Priansa, 2014) 

menyatakan bahwa komitmen organisasional merupakan suatu rasa identifikasi, 

keterlibatan dan kesetiaan yang diepresikan oleh pegawai terhadap organisasinya. 

Sedangkan menurut Yulk (Priansa, 2014) menyatakan komitmen organisasional 

merupakan persetujuan pegawai terhadap keputusan atau permintaan organisasi dan 
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melakukan usaha yang serius untuk menjalankan permintaan atau menerapkan 

keputusan tersebut sesuai dengan kepentingan organisasi. 

 

2.1.3.1. Komitmen Afektif. 

 Menurut Feinstein dan Harrah (Priansa, 2014) Komitmen afektif 

(continuance comimitment) didefinisikan sebagai keinginan pegawai untuk tetap 

menjadi bagian dari organisasi, dengan pertimbangan bahwa jika ia keluar, maka ia 

akan menghadapi risiko kerugian. Kunci komitmen afektif adalah want to. Komitmen 

afektif merupakan idea tau pemikiran pegawai tentang kerugian yang mungkin 

dihadapi jika mereka keluar dari perusahaan.Sedangkan menurut Allen dan Meyer 

(Priansa, 2014) menyatakan komitmen afektif merupakan keterikatan emosional, 

identifikasi, dan keterlibatan dalam suatu organisasi (involse the empolye’s emotional 

ttachment to identification with is involvement in the organization). Dalam hal ini 

individu menetap dalam suatu organisasi karena keinginannya sendiri. Selanjutnya 

Allen dan Meyer menyatakan bahwa pegawai dengan komitmen afektif yang tinggi 

memiliki kedekatan emosional yang erat terhadap organisasi. Hal ini berarti bahwa 

pegawai tersebut akan memiliki motivasi dan keinginan untuk berkontribusi secara 

berarti terhadap organisasi dibandingkan pegawai dengan komitmen afektif yang 

lebih rendah. 
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2.1.3.2. Komitmen Normatif 

Komitmen normatif (normative commitment) merupakan komitmen yang 

didasarkan akan tanggung jawabnya terhadap organisasi. Pegawai merasa harus 

bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen normatif adalah kewajiban untuk 

bertahan dalam organisasi (ought to). Komitmen normatif merupakan kewajiban yang 

dirasakan oleh pegawai, bahwa idealnya ia tidak berpindah pekerjaan ke organisasi 

lain (Priansa, 2014:241). 

Menurut Allen dan Mayer (Priansa, 2014) menyatakan bahwa komitmen 

normatif merupakan keyakinan pegawai tentang tanggung jawab yang dimilikinya 

terhadap organisasi (involves employee’s of obligation to stay with the organization). 

Selanjutnya Allen dan Mayer menyatakan bahwa anteseden komitmen normative 

terdiri dari pengalaman individu sebelum masuk ke dalam organisasi (pengalaman 

dalam keluarga atau sosialisasi budaya) serta pengalaman sosialisasi selama berada 

dalam organisasi. Komitmen normatif pegawai dapat tinggi jika sebelum masuk ke 

dalam organisasi, orang tua pegawai yang juga bekerja dalam organisasi tersebut 

menekankan pentingnya kesetiaan pada organisasi. Sementara itu, jika organisasi 

menanamkan kepercayaan pada pegawai bahwa organisasi mengharapkan loyalitas 

pegawai maka pegawai juga akan menunjukan komitmen normatif yang tinggi. 

  

2.1.3.3. Komitmen Kontinu 

Komitmen kontinu (continuance commitment) merupakan komitmen yang 

didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitme ini berbentuk atas 
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dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan 

menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk 

bertahan (need to), (Priansa, 2014:242). 

Menurut Allen dan Mayer dalam Priansa (2014:242) menyatakan bahwa 

komitmen kontinu merupakan komitmen individu yang didasarkan pada 

pertimbangan tentang aa yang harus dikorbankan bila akan meninggalkan organisasi 

(involves commitment based on the cost that the employee associated with leaving the 

organization). Dalam hal ini individu memutuskan menetap pada organisasi karena 

menganggapnya sebagai suatu pemenuh kebutuhan. Selanjutnya Allen dan Mayer 

menyatakan bahwa anteseden komitmen kontinu terdiri dari besarnya dan/atau jumlah 

investasi atau taruhan jaminan individu, dan persepsi atas kurangnya alternatif 

pekerjaan lain. 

 

2.1.3.4. Dampak Komitmen Organisasi. 

 Damak komitmen organisasional  menurut Sopiah dalam Priansa (2014:236) 

dapat ditinjau dari dua sudut yaitu: 

1. Ditinjau dari sudut organisasi 

 Pegawai yang berkomitmen rendah akan berdampak pada turnover, tingginya 

absensi, meningkatnya kelambanan kerja dan kurang intensitas untuk bertahan 

sebagai pegawai rendah maka hal tersebut, rendahnya kualitas kerja, dan kurangnya 

loyalitas pada organisasi . apabila komitmen pegawai rendah maka hal tersebut dapat 

memicu perilaku pegawai yang kurang baik, misalnya tindakan kerusuhan yang 
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dampak lebih lanjutnya yaitu terhadap reputasi organisasi menurun, kehilangan 

kepercayaan laba organisasi. 

2. Ditinjau dari sudut pegawai. 

 Komitmen pegawai yang tinggi akan berdampak pada peningkatan karir 

pegawai tersebut. 

 

2.1.3.5. Faktor – faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasional menurut Dyne dan 

Graham dalam Priansa (2014). 

1. Personal 

a. Ciri kepribadian tertentu. 

Cirri-ciri kepribadian tertentu seperti teliti, ekstrovert, berpandangan 

positif (optimis), cenderung lebih komit. Demikan juga individu yang 

lebih berorientasi kepada tim dan menempatkan tujuan kelompok di atas 

tujuan sendiri serta individu yang altruistik (senang membantu) akan 

cenderung lebih komit. 

b. Usia dan masa kerja. 

Usia dan masa kerja berhubungan positif dengan komitmen organisasi. 

c. Tingkat pendidikan. 

Makin tinggi semakin banyak harapan yang mungkin tidak dapat di 

akomodir, sehingga komitmennya semakin rendah. 
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d.  Jenis kelamin. 

Wanita pada umumnya menghadapi tantangan lebih besar dalam mencapai 

kariernya, sehingga komitmennya lebih tinggi. 

e. Status Perkawinan. 

Pegawai yang sudah menikah lebih terikat dengan organisasinya. 

f. Keterlibatan kerja. 

Tingkat keterlibatan kerja individu berhubungan positif dengan komitmen 

organisasi. 

2. Situasional. 

a. Nilai (Value) tempat kerja. 

Nilai-nilai yang dapat dibagikan adalah suatu komponen kritis dari 

hubungan saling keterikatan. Nilai-nilai kualitas, inovasi, kooperasi, 

partisipasi dan trust akan mempermudah setiap pegawai untuk saling 

berbagi dan membangun hubungan erat. Jika para pegawai percaya bahwa 

nilai organisasinya adalah kualitas produk jasa, para pegawai akan telibat 

dalam perilaku yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan hal itu. 

b. Keadilan organisasi. 

Keadilan organisasi meliputi: Keadilan yang berkaitan dengan kewajaran 

alokasi sumber daya, keadilan dalam proses pengambilan keputusan, serta 

keadilan dalam presepsi kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar 

pribadi. 
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c. Karakteristik pekerjaan. 

Meliput pekerjaan yang penuh makna, otonomi dan umpan balik dapat 

merupakan motivasi kerja yang internal.  

d. Dukungan Organisasi 

Dukungan organisasi mempunyai hubungan yang positif dengan 

komitmen organisasi. Hubungan ini didefinisikan sebagai sejauh mana 

pegawai memersepsi bahwa organisasi (lembaga, pimpinan, rekan) 

member dorongan, respek, menghargai kontribusi dan member apresiasi 

bagi individu dalam pekerjaannya. 

3. Posisional. 

a. Masa Kerja. 

Masa kerja yang lama akan semakin membuat pegawai komit, hal ini 

disebabkan oleh karena semakin member peluang pegawai untuk 

menerima tugas menentang, otonomi semakin besar, serta peluang 

promosi yang lebih tinggi 

b. Tingkat Pekerjaan. 

Berbagai penelitian menyebutkan status sosioekonomi sebagai predictor 

komitmen paling kuat. Status yang tinggi cenderung meningkatkan 

motivasi maupun kemampuan aktif terlibat. 
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2.1.4. Kajian Penelitian Sebelumnya 

 Dalam penelitian yang ditulis Suprana dan Ratnawati (2012) mengenai 

analisis kepuasan kompensasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan (Studi Pada Kantor Pusat Bank Jateng Semarang) peniliti menarik 

kesimpulan dari hasil penelitian kantor pusat Bank Jateng Semarang perlu 

melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan kompensasi denan cara : 1) 

Pemberian bonus yang diberikan sesuai dengan apa yang dikerjakan akan merasa 

dihargai sesuai dengan apa yang dikerjakannya dengan pemberian onus yang 

sesuai dengan apa yang dikerjakannya, maka karyawannya dengan merasa 

dihargai dalam melakukan pekerjaannya di perusahaan, hal ini bisa dimasudkan 

bahwa pihak manajemen diharapkan lebih menyesuaikan beban kerja karyawan 

dengan pemberian bonus bonus. 2) Kesejahteraan karyawan melalui jaminan 

kesehatan yang layak maka karyawan dalam melakukan pekerjaannya akan fokus 

dan tenang tanpa memikirkan hal-hal diluar pekerjaannya karena karyawan 

diharapkan untuk terus fokus dan tenang guna menunjang produktivitas 

perusahaan. 3) Penghargaan yang diberikan oleh pihak merasa leih diperhatikan 

oleh pihak manajemen organisasi dengan penyesuian ini diharapkan mampu 

dalam memberikan promosi jabatan kepada karyawan yang memiliki kualitas, 

karena dengan promosi jabatan diharapkan karyawan dapat bekerja leih keras dan 

lebih termotivasi dalam melakukan tujuan perusahaan. Dengan demikian 

diharapkan karyawan dan pihak manajemen dapat bersama-sama meningkatkan 

kinerja perusahaan. Sesuai hasil penelitian karyawan kantor pusat Bank Jateng 
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Semarang, perlu melakukan upaya peningkatan komitmen organisasi dengan 

melakukan : 1) menumbuhkan rasa bangga dari karyawan terhadap perusahaan, 

dengan dimilikinya rasa bangga karyawan akan perusahaannya maka karyawan 

tersebut akan setia terhadap perusahaannya karena karyawan merasa sangat 

bangga untuk bekerja diperusahaan tersebut. 2) menumbuhkan rasa loyal 

karyawan dengan ikatan kuat terhadap organisasi dan tetap setia terhadap 

perusahaan, berkaitan dengan fasilitas dan tunjangan yang diberikan, hal ini akan 

membuat karyawan merasa nyaman dalam organisasi karena karyawan merasa 

apa yang dibutuhkan di tempat kerja terseut telah dipenuhi oleh pihak 

manajemen. 3) menumuhkan rasa rela berkorban karyawan terhadap 

perusahaannya supaya setiap karyawan ikut merasa memiliki perusahaan dengan 

rasa ikut memiliki perusahaan. 4) membangun nilai kekeluargaan dan analisa 

karyawan (mengetahui kondisi dan tingkat keutuhan karyawan). Agar komitmen 

organisasi dalam perusahaan menjadi tinggi dan kinerja perusahaan dapat 

meningkat karena dengan membangun nilai kekeluargaan di perusahaan, 

karyawan akan merasa sangat dihargai dan nyaman bekerja dimana hal ini 

diharapkan karyawan akan dapat menghabiskan sisa karirnya diperusahaan 

tersebut. Hasil penelitian analisis kepuasan kompensasi dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan (Studi Pada Kantor Pusat Bank Jateng Semarang) 

menyatakan variabel kompensasi dan komitmen organisasional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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 Penelitian selanjutnya ditulis oleh Atman (2014) mengenai pengaruh 

kompensasi, motivasi, kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

pegawai pada kantor wilayah adan pertahanan nasional (BPN) Provinsi Sumatra 

Barat. Menyimpulkan 1) Kinerja pegawai Kantor Wilayah Badan Pertahanan 

Nasional Provinsi Sumatera Barat termasuk pada kategori yang sudah baik. 2) 

Kompensasi yang diterima pegawai atas pekerjaannya pada lingkungan kantor 

Wilayah Badan Perthanan Nasional Provinsi Sumatera Barat sudah termasuk 

kategori tinggi. 3) Motivasi kerja pegawai pada lingkungan Kantor Wila Badan 

Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Barat sudah termasuk kategori tinggi. 4) 

Kepuasan kerja pegawai pada lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertahanan 

Nasional Provinsi Sumatera Barat mempunyai kategori baik. 5) Komitmen 

organisasi pada lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi 

Sumatera Barat sudah termasuk kategori tinggi. 6) Terdapat pengaruh positif dari 

kompensai kerja terhadap kinerja pegawai dan signifikan, jadi semakin tinggi 

kompensasi yang dberikan terhadap pegawai maka akan semakin baik kinerjanya. 

7) Terdapat pengaruh positif dari motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi 

semakin baik kinerja pegawai maka akan semakin baik kerja pegawai tersebut. 8) 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja 

pegawai. 9) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen organisasi 

terhadap kinerja pegawai. Hasil dari penelitian pengaruh kompensasi, motivasi, 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai pada kantor 

wilayah adan pertahanan nasional (BPN) Provinsi Sumatra Barat menyatakan 
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variabel kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan tetapi tidak untuk variabel komitmen organisasi yang tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. 

 Penelitian selanjutnya ditulis oleh Dhino, Ethika, Rifa mengenai pengaruh 

kepuasan kerja, kompensasi, motivasi kerja, dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan Dinasl Sosial Tenaga Kerja Sumatera Barat. Menyimpulakan 1) 

Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Sumatera Barat. 2) Kompensasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Dinas Sosial Tenaga Kerja Sumatera Barat. 3) 

Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kiner karyawan Dinas Sosial 

Tenaga Kerja Sumatera Barat. 4) Komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Dinas Sosial Tenaga Kerja Sumatera Barat. Hasil dari 

penelitian pengaruh kepuasan kerja, kompensasi, motivasi kerja, dan komitmen 

organisasi terhadap kinerja karyawan Dinasl Sosial Tenaga Kerja Sumatera Barat, 

menyatakan variabel kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kinerja karyawan akan tetapi komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap  variabel kinerja karyawan. 

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Islahuzaman (2006) mengenai hubungan 

antara penganggaran partisipatif, komitmen organisasi, motivasi dan pengaruh 

terhadap pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban, serta implikasinya terhadap 

kinerja manajer (suatu survey pada beberapa PT. Perkebunan Nusantara). 

Menyimpulkan 1) Terdapat hubungan yang positif tapi lemah antara 
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penganggaran partisipatif, komitmen organisasi, dan motivasi. Komitmen 

organisasi dan motivasi tidak sepenunya mendukung penganggaran partisipatif, 

dan penganggaran partisipatif tidak sepenuhnya sebagai komitmen organisasi dan 

memotivasi para manajer. Penganggaran parisipatif tidak sepenuhnya tercermin 

dalam penganggaran partisipatif. Tidak semua manajer yang berpartisipasi dalam 

penyusun anggaran sampai pengambilan keputusan final, dan hanya sebagian 

pengaruh para manajer yang tercermin dalam anggaran akhir. Tidak semua 

manajer beranggapan bahwa penganggaran partisipatif merupakan komitmen dan 

motivasi atau termotivasi mereka.Demikian pula hubungan antara komitmen 

organisasi dengan motivasi menunjukan hubungan yang lemah. Motivasi tidak 

sepenuhnya mencerminkan motivasi para manajer. Para manajer merasa bahwa 

komitmen organisasi belum merupakan pemotivasi atau sebagai dorongan bagi 

para manajer untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 2) penganggaran 

partisipatif, komitmen orgnisasi dan motivasi berpengaruh terhadap pelaksanaan 

akuntansi pertanggungjawaban mendukung dan mendorong pelaksanaannya. 

Pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan adanya penganggaran 

partisipatif sekaligus sebagai komitmen organisasi dan memotivasi para manajer 

untuk melaksanakannya. Sebagian besar manajer ikut berpatisipasi dalam 

penyusunan angaran, walaupun sebagian besar tidak sampai ke keputusan final. 

Para manajer mempunyai komitmen dan motivasi untuk melaksankan akuntansi 

pertanggungjawaban, karena komitmen dan motivasi berdampak terhadap 

efektivitas pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi 
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pertanggungjawaban mencerminkan aktivitas mereka. 3) Penganggaran 

Partisipasif, komitmen organisasi dan motivasi, serta pelaksanaan akuntansi 

pertanggungjawaan erpengaruh terhadap kinerja manajer, baik secara parsial 

maupun secara simultan. Penganggaran partisipatif, komitmen organisasi, dan 

motivasi mampu mendukung dan mendorong kinerja manajer. Para manajer 

umumnya telah mencapai efektifivitas, namun belum dapat mencapai target 

produksi, seperti yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran 

perusahaan (RKAP). 

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Garibaldi (2006) mengenai pernan 

hubungan industri pada kompensasi karywan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mempelajari dan menganalisis peran hubungan industrial kompensasi karyawan. 

Hasil perpustakaan menunjukan bahwa pemeliharaan hubungan industrial terdiri 

dari kompensasi karyawan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukan 

bahwa hubungan industrial secara efektif dan berbasis peran signifikan dalam 

kompensasi karyawan. 

Penelitian selanjutnya dalam oleh Apriwandi dan Chaeruba (2013) 

mengenai pengaruh aspek keperilakuan akuntansi manajemen terhadap kinerja 

manajer dalam partisipasi anggaran (studi kasus manajer rumah sakit se-jawa) 

menyimpulkan 1) hasil pengujian membuktikan bahwa partisipasi anggaran 

memiliki pengaruh positif terhadap persepsian keadilan distributive. Semakin 

tinggi tingkat partisipasi anggaran yang diberikan, maka persepsian mengenai 

keadilan distributif akan semakin besar. 2) Hasil pengujian membuktikan bahwa 
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partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap persepsian keadilan 

prosedural. Semakin tinggi tinggkat partisipasi anggaran yang diberikan, maka 

persepsian keadilan procedural akan semakin besar. 3) Hasil pengujian 

membuktikan bahwa persepsian keadilan distributif memiliki pengaruh positif 

terhadap komitmen pada tujuan. Semakin tinggi tingkat persepsian mengenai 

keadilan, distributif maka komitmen pada tujuan semakin besar. 4) Hasil 

pengujian memuktikan bahwa persepsian keadilan procedural memiliki pengaruh 

positif terhadap komitmen pada tujuan. Semakin tinggi tingkat persepsian 

mengenai keadilan prosedural, maka komitmen pada tujuan akan semakin besar. 

5) Hasil pengujian menmbuktikan bahwa komitmen pada tujuan memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja manajer. Semakin tinggi tingkat komitmen pada 

tujuan, maka kinerja manajer akan semakin besar. 6) Hasil pengujian 

membuktikan bahwa persepsian keadilan distributif memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja manajer. Semakin tinggi tingkat persepsian mengenai keadilan 

distributive, maka kinerja manajer akan semakin besar. 7) Hasil pengujian 

membuktikan bahwa persepsian keadilan procedural memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja manajer. Semakin tinggi tingkat persepsian mengenai keadilan 

procedural, maka kinerja manajer akan semakin besar. 8) Hasil penguji 

membuktikan bahwa partisipasi anggaran memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja manajer. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran yang diberikan, 

maka kinerja manajer semakin baik. 
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Penelitian selanjutnya ditulis oleh Koesbandijah, Kusumastuti, Dyah, Alan, 

Saiful (2005) mengenai perencanaan sistem kompensasi berbasis kompetinsi 

untuk dosen pendekatan sistem pay competence. Hasil dari penelitian ini 

merupakan model sistem kompensasi berbasis kompetensi untuk dosen dengan 

pendekatan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap prolehan insentif, yang 

tergantung pada kompetensi masing-masing dosen. 

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Apriandi (2013) mengenai komitmen, self-

efficacy dan motivasi: pengaruh umpan balik dan insentif pada karyawan non 

manajemen. Simpulan penelitian ini membuktikan bukti empiris pengaruh 

pemberian insentif berbasis kinerja dan tipe umpan balik terhadap hubungan 

motivasi dan kinerja melalui komitmen, serta self-efficacy. Hipotesis dalam 

penelitian ini dikembangkan dari teori goal setting dan expentancy theory yang 

diuji dengan persamaan struktural. Hipotesis di uji dengan menggunakan model 

kausal, yaitu model berdasarkan hubungan dengan parameter dan prediksi 

kausalitas model. Meskipun secara keseluruhan tidak dapat mendukung hipotesis 

yang diajukan. Implikasinya terhadap pembentukkan rancangan mekanisme 

pengendalian manajemen untuk memotivasi karyawan melalui pemberian insentif 

dan umpan balik kinerja. Dalam hal ini seharusnya mempertimbangkan kondisi 

lingkungan dan personalnya karyawan dalam perusahaan, karena setiap orang 

memiki motif, harapan dan kebutuhan yang berbeda. Perlunya memahami 

berbagai teori motivasi untuk menciptakan suatu mekanisme pengendalian 

manajemen agar terciptanya keselarasan tujuan. Jenis insentif sangat diperlukan 
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dalam memotivasi karyawan dan cara pemberian insentif harus dipertegas, apakah 

berdasarkan hasil yang dicapai atau bentuk evaluasi lain, insentif berupa gaji dan 

ditambah bonus sekarang sudah tidak menjadi kebutuhan lagi, ada insentif lain 

yang dapat dijadikan oleh manajer misalnya perjalanan rekreasi, pemberian 

wewenang, loyalitas manajemen kepada karyawan dan menyesuaikan tujuan 

individu dengan tujuan organisasi. Komitmen dan self-efficacy bisa ditingkatkan 

bukan hanya melalui umpan balik atau insentif. Cara lain yang dapat ditempuh 

oleh manajemen adalah dengan memberikan pelatihan, memberikan kesempatan 

untuk melanjutkan pendidikan kepada karyawan yang dapat meningkatkan self-

efficacy dan terciptanya komitmen individu untuk tetap dijalur atau yang akan 

dicapai perusahaan.  

 

2.2. Kerangka Pemikiran 

 Untuk meningkatkan suatu produktivitas perusahan diperlukan suatu kinerja 

optimal dari setiap karyawan maka sebab itu perusahan harus memelihara dan 

memotivasi karyawan agar bekerja secara optimal. Pemberian kompensasi 

merupakan salah satu cara agar karyawan termotivasi untuk berkerja secara 

optimal. Menurut Dessler dalam Hartatik (2014) kompensasi adalah setiap 

bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul 

dari dipekerjaannya karyawan itu. 

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi merupakan 

suatu hal timbal balik yang diberikan perusahaan kepada karyawan agar karyawan 
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tersebut termotivasi sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya sehingga 

pencapaian tujuan perusahaan tercapai. Maka pemberian kompensasi karyawan 

berpengaruh dalam peningkatan kinerja karyawan. 

 PT. Mecha Angga Cipta memberikan kompensasi dengan maksud tujuan 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Adapun tujuan dari pemberian 

kompensasi untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti yang disampaikan oleh 

Abdu Salam dalam Hartatik (2014) yaitu pemberian kompensasi bertujuan 

untuk meningkatkan produktifitas kerja. Pemberian kompensasi yang makin baik 

akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. 

 Selain memotivasi karyawan dengan pemberian kompensasi untuk upaya 

meningkatkan kinerja, komitmen organisasi dari setiap karyawan itu sendiri juga 

diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan seperti yang disampaikan 

Priansa (2014) komitmen organisasional sangatlah penting karena pegawai yang 

memiliki komitmen kuat terhadap organisasi akan menampilkan kinerja 

terbaiknya serta produktifitas dalam mengemban pekerjaan. 

 Sehubung dengan pencapai tujuan perusahaan PT. Mecha Angga Cipta 

diperlukan mengukuran kinerja karyawan seperti yang disampaikan Rivai dan 

Sagala dalam Priansa (2014) menyatakan bahwa penilaian kinerja mengacu 

pada suatu sistem formal dan tersturktur yang digunakan untuk mengukur, 

menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, 

dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, kinerja adalah 

merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawab. Pegawai 
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memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku 

mereka di masa yang akan datang. Pemberian kompensasi merupakan timbal 

balik atas kinerja karyawan. Kompensasi tidak akan berpengaruh apabila terhadap 

kinerja apabila tidak disertai dengan sikap komitmen organisasi dari setiap 

karyawan. 

 Berdasarkan penjelasan mengenai hubungan antara kompensasi dengan 

kinerja karyawan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk gambar 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Paradigma Kompensasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan 
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2.3.  Hipotesis 

2.3.1. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

H1 : Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Mecha Angga Cipta 

2.3.2. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja  

H2 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Mecha Angga 

Cipta. 

2.3.3. Kompensasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan 

H3: Secara bersama-sama Kompensasi dan Komitmen Organisasional berpengaruh 

terhadap Kinerja Karayawan PT. Mecha Angga Cipta. 

 

 


