
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen 

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara 

bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh 

individu  secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai 

tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.Fokus yang 

dipelajari dalam MSDM adalah masalah yang terkait dengan tenaga kerja manusia.Agar 

penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia lebih jelas, maka di bawah ini bebarapa definisi 

yang dikemukakan oleh para ahli. 

 Hasibuan (2010:10) berpendapat bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, danmasyarakat”. 

Menurut Handoko (2010:3) menjelaskan : 

 “Manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya 
manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber 
daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan 
dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan 
kesehatan kerja, dan hubungan industrial.” 

 

Menurut Flippo yang dikutip oleh Hasibuan (2010:11) berpendapat bahwa : 

“Personel Management is the planning, organizing, directing and controlling of the 
procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of 
human resources to the end that individual, organizational and societal objectives are 
accomplished”. 

 



 Dari definisi di atas dapat dilihat pentingnya peranan manajemen dalam  mengelola 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. 

 

2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2010:21:22:23) 

1. Perencanaan (planning), Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

Perencanaan dilakukan dengan menetapkan progam kepegawaian. Progam kepegawaian 

meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasin, pemeliharaan, kedisiplinan, dan  pemberhentian karyawan. 

2. Pengorganisasian (organizing), Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi, 

wewenang, intregrasi, dan koordinasi dalama bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan secara efektif. 

 

3. Pengarahan (directing), Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan 

menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian (controlling), Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan 

agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. Apabila 



terdapat penyimpanan atau kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 

rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

Pengendalian karyawan meliputi kehadiean, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaa 

pekerja, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

5. Pengadaan (procurement), Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendaptkankaryawan yang sesuai dengan kebutuan perusahaan. 

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

6. Pengembangan (development), Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa 

kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi (compensation), Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan 

tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan 

sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartkan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta 

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan ekseternal 

konsitensi. 

8. Pengintegrasian (integration), Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan 

saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan 

dari hasil pekerjaanya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dn sulit dalam MSDM, 

karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak belakang. 



9. Pemeliharaan (maintenance), Pemeliharaan adlah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja 

sama sampai pension. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan progam kesejahteraan yang 

berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal dan 

eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan (discipline), Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. 

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan 

dan norma-norma sosial. 

11. Pemberhentian (separation), Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari 

suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan 

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. 

 

2.2 Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling 

sulit dan membingungkan, tidak hanya karena pemberian kompensasi merupakan salah satu 

tugas yang paling kompleks tetapi juga salah satu aspek yang paling berarti bagi karyawan 

maupun organisasi maupun perusahaan. Meskipun kompensasi harus memiliki dasar yang logik, 

rasional dan dapat dipertahankan, hal ini menyangkut banyak faktor emosional dari sudut 

pandang para karyawan. 

Masalah kompensasi sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk bekerja dan 

berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja.Oleh karena itu, sikap perusahaan atau 



organisasi manapun seharusnya dapat memberikan kompensasi yang seimbang dengan beban 

kerja yang dipikul oleh tenaga kerja. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip pengertian kompensasi menurut para ahli : 

1. Kompensasi menurut Veithzal Rivai (2010) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang berhubungan dengan 

semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian. 

2. Menurut Hasibuan (2010) kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. 

3. Menurut Marwansyah (2010) adalah kompensasi adalah penghargaan atau imbalan langsung 

maupun tidak langsung finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada 

karyawan sebagai balasan atas kontribusinya/ jasanya terhadap pencapaian organisasi. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penentuan tingkat kompensasi penting bagi organisasi 

karena upah dan gaji seringkali merupakan salah satu-satunya biaya perusahaan yang 

terbesar.Hal ini juga penting bagi karyawan karena uang seringkali merupakan alat satu-satunya 

biaya bagi kelangsungan hidup. 

 

2.2.2 Tujuan Kompensasi 

Pemberian kompensasi bertujuan untuk memancing kinerja karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. Tujuan kompensasi finansial menurut Hasibuan (2010:120), adalah : 

1. Ikatan Kerjasama 



Yang artinya dengan pemberian kompensasi terjalinlah suatu ikatan kerjasama formal antara 

pengusaha dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, 

sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati. 

2. Kepuasan Kerja 

Yang artinya dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status 

sosial, dan egoistik sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatan. 

3. Pengadaan Efektif 

Yang artinya jika program kompensasi ditetapkan cukup besar pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Yang artinya jika balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya. 

5. Stabilitas Karyawan 

Yang artinya dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn over 

relatif kecil. 

6. Disiplin 

Yang artinya dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh 

Yang artinya dengan melakukan program kompensasi yang baik penaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 



8. Pengaruh Pemerintah 

Yang artinya jika dalam melakukan program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari pemberian kompensasi hendaknya 

memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, 

pengusaha mendapatkan laba, peraturan pemerintah harus ditaati dan konsumen mendapatkan 

barang yang baik dengan harga yang pantas. 

 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya 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 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 (2010:127-129) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi 

adalah sebagai berikut : 

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari lowongan pekerjaan  (permintaan) maka 

kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan 

pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 



Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik  tingkat 

kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya kemampuan dan kesediaan untuk 

membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

3. Serikat Buruh atau 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 karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan semakin besar. 

Sebaliknya jika produktivitasnya buruk maka kompensasi semakin kecil. 

5. Pemerintahan dengan Undang-undang dan Keppres 

Pemerintah dan Undang-undang Keppres menetapkan besarnya batas upahatau balas jasa 

minimum.Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-

wenang menetapkan balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

6. Biaya Hidup (Cost of living) 

Apabila dalam suatu daerah tingkat biaya hidupnya itu tinggi, maka tingkatkompensasi atau 

upah akan semakin besar. Sebaliknya apabila tingkat hidup di daerah itu rendah, maka 

tingkat kompensasi atau upah akan relatif kecil, contohnya saja seperti di Jakarta dan 

Bandung, perbandingan diantara keduanya berbeda, karena tingkat hidup biaya di Jakarta 

lebih besar daripada di Bandung. 

7. Posisi Jabatan Karyawan 

Posisi dimana setiap karyawan apabila memiliki posisi jabatan tinggi maka iaakan menerima 

gaji atau kompensasi yang besar. Sebaliknya jika karyawan memiliki jabatan rendah makan 



gaji atau kompensasi akan kecil. Hal ini  dapat dikatakan wajar, karena seseorang yang 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar maka ia akan menerima gaji atau 

kompensasi yang tinggi. 

8. Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

Menentukan posisi dimana suatu pendidikan dan pengalaman kerja sangatmempengaruhi 

untuk besar kecilnya suatu penghasilan yang akan diperoleh. 

9. Kondisi Perekonomian Nasional 

Suatu keadaan yang melihat kondisi perekonomian sedang maju atau tidak maju, karena 

dengan itu dapat menentukan tingkat upah yang akan diperoleh. 

10. Jenis dan Sifat Kerja 

Jenis dan sifat kerja yang sulit dan mempunyai risiko, maka tingkat upah ataubalas jasanya 

semakin besar karena membutuhkan keterampilan dan ketelitian dalam mengerjakannya. 

Tetapi jika jenis dan sifat pekerjanya mudah dan tidak ada risiko, maka tingkat kompensasi 

yang diberikannya akan rendah. 

 

2.2.4 Jenis-jenis Kompensasi Pegawai 

 Kompensasi terdiri atas dua bentuk umum yakni kompensasi langsung terdiri atas 

gaji/upah pokok, dan intensif/bagi-bagi hasil serta kompensasi tidak langsung (berbentuk 

program kesejahteraan dan pelayanan). Kompensasi tidak langsung dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu: 1) yang disediakan sukarela oleh pengusaha; 2) yang diwajibkan oleh 

hukum/peraturan (Marwansyah, 2010:297). 

  Sedangkan dimensi dari komponen menurut Simamora yang dikutip oleh Hasibuan 

(2010:549) terdiri dari dua yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. 

1. Kompensasi Langsung 



Yang dimaksud dengan kompensasi langsung adalah penghargaan yang diterima karyawan 

dalam bentuk uang. Kompensasi langsung dapat berupa upah, gaji, insentif, dan tunjangan-

tunjangan lain. Kompensasi langsung yang terdiri dari: 

a. Gaji  

Definisi Gaji menurut Simamora yang dikutip oleh Hasibuan (2010:445) dalam 

bukunya menjelaskan bahwa: 

“Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji per-jam (semakin lama jam 

kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah merupakan basis bayaran yang kerap 

digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan (pekerja kerah 

biru).Sedangkan gaji (salary) umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, 

dan tahunan (terlepas dari lamanya jam kerja).” 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Gitosudarmo (2011) yang menyatakan 

pengertian gaji adalah: “Imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, 

yang penerimanya bersifat rutin dan setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji 

akan tetap diterima secara penuh”. 

Pembayaran gaji dilakukan setiap satu bulan sekali dimana karyawan menerima gaji 

berdasarkan tingkat jabatan, golongan, dan kontribusinya bagi perusahaan.Pembayaran 

gaji yang merupakan wujud kompensasi langsung diharapkan mampu mewujudkan 

usaha dalam mempertahankan dan memotivasi karyawan agar bersemangat dalam 

bekerja sehingga tujuan perusahaan tercapai. 

b. Insentif 

Jenis kompensasi lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan ataskerjanya 

adalah upah insentif. Perusahaan menetapkan adanya upah insentif untuk 

menghubungkan keinginan karyawan akan pendapatan finansial tambahan dengan 



kebutuhan organisasi akan peningkatan kualitas dan kuantitas kerjanya. Menurut 

Nawawi (2010) definisi upah insentif adalah: “Penghargaan atau ganjaran yang 

diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya 

tidak tetap atau sewaku-waktu”. 

Hasibuan (2010) mendefinisikan upah insentif adalah “balas jasa yang diberikan kepada 

karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standart”. Sedangkan Manulang 

(2010), “Insentif merupakan alat motivasi, sarana motivasi, sarana yang memberikan 

motif atau sarana menimbulkan dorongan”. 

Upah insentif sebagai bagian dari keuntungan perusahaan terutama sekali diberikan 

kepada karyawan yang bekerja secara baik atau berprestasi.Pemberian insentif ini 

dimaksudkan perusahaan sebagai upaya untuk memotivasi karyawan yang berprestasi 

tetap bekerja di perusahaan. 

Ranupandojo dan Husnan (2012) menjelaskan agar insentif bisa berhasil, perlu 

diperhatikan hal-hal berikut: 

1) Pembayarannya hendaknya sederhana agar dapat dimengerti dan dihitung oleh 

karyawan sendiri 

2) Penghasilan yang diterima buruh hendaknya langsung menaikkan output dan 

efisiensi 

3) Pembayaran hendaknya dilakukan secepat mungkin 

4) Standar kerja hendaknya ditentukan dengan hati-hati, standar kerja yang tinggi 

ataupun terlalu rendah sama tidak baiknya. 

5) Besarnya upah normal dengan standar kerja per jam hendaknya cukup merangsang 

pekerja untuk bekerja lebih giat. 



Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan pemberian insentif pada 

umumnya adalah untuk mendorong karyawan agar bekerja dengan lebih bersemangat 

sehingga produktifitas kerja karyawan meningkat. 

c. 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 (2010:522) 

adalah “Pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja”, 

sedangkan menurut Sarwoto (2011:156), pengertian bonus adalah : 

1) Uang dibayar sebagai balas atas hasil pekerjaan  yang telah dilaksanakan apabila 

melebihi target 

2) Diberikan secara sekali terima tanpa sesuatu ikatan di masa  yang akan datang 

3) Beberapa persen dari laba yang kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima 

bonus. 

Didalam pemberian bonus kepada karyawan. 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. 

2. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam 

kompensasi langsung.Kompensasi tidak langsung menurut Nawawi (2010:316) adalah 

“Program pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang luas, sebagai bagian 

keuntungan organisasi atau perusahaan”. 

Sedangkan menurut Handoko (2010:183), “Kompensasi tidak langsung adalah balas jasa 

pelengkap atau tunjangan yang diberikan pada karyawan berdasarkan kemampuan 



perusahaan”. Jadi kompensasi tidak langsung merupakan  balas jasa yang diberikan dalam 

bentuk pelayanan karyawan, karena diperlakukan sebagai upaya penciptaan kondisi dan 

lingkungan kerja yang menyenangkan. 

Selanjutnya, Handoko (2010:185) menggolongkan kompensasi tidak langsung menjadi 

beberapa bagian, yaitu: 

a. Pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja (time-off benefit), meliputi: 

1) Istirahat on the job, terdiri dari: 

a) Periode Istirahat 

b) Periode makan 

c) Periode waktu cuti 

2) Hari-hari sakit 

3) Liburan dan cuti 

4) Alasan lain, misal kehamilan, kecelakaan, upacara pemakaman. 

b. Perlindungan ekonomis terhadap bahaya, meliputi: 

1) Jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama suatu periode 

2) Rencana-rencana pensiun 

3) Tunjangan hari tua 

4) Tunjangan pengobatan 

5) Pembentukan koperasi atau yayasan yang mengelola kredit karyawan. 

c. Program pelayanan karyawan, meliputi: 

1) Rekreasi 

2) Kafetaria 

3) Perumahan 

4) Beasiswa pendidikan 



5) Fasilitas pembelian 

6) Konseling finansial dan legal 

7) Aneka ragam pelayanan lain. 

d. Pembayaran kompensasi yang ditetapkan secara legal 

Kompensasi tidak langsung yang digunakan adalah perlindungan ekonomis terhadap 

bahaya berupa tunjangan kesehatan, bayaran di luar jam kerja (sakit, hari besar, cuti), 

dan program pelayanan karyawan berupa penyediaan fasilitas-fasilitas (kendaraan, 

sarana olahraga, sarana peribadatan) dengan alasan ketiga item tersebut sesuai dengan 

kondisi yang ada dalam perusahaan. Kompensasi tidak langsung diberikan pada 

karyawan dalam rangka menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan, dan 

memberikan kepuasan pada karyawan sehingga diharapkan karyawan merasa nyaman 

bekerja dalam perusahaan. 

 

2.2.5 Metode Pemberian Kompensasi 

 Menurut Suwanto (2011:227-228) dalam pemberian tugas kompensasi digunakan 

beberapa metode diantaranya: 

1. Metode Tunggal : Suatu metode yang dalam penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas 

ijazah terakhir dari pendidikan forml yang dimiliki karyawan. Tingkat golongan dan gaji 

pokok seseorang hanya ditetapkan atas ijazah terakhir yang dijadikan standarnya. 

2. Metode Jamak : Suatu metode yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa 

pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, serta pengalaman yang 

dimiliki. Jadi standar gaji pokok yang pasti tidak ada, ini terdapat pada perusahaan- 



perusahaan swasta yang di dalamnya masih sering dapat diskriminasi. Dari metode jamak ini 

bisa dibedakan menjadi tiga cara pemberian kompensasi yaitu: 

a. Pemberian kompensasi berdasarkan jangka waktu tertentu. Ditetapkan dalam sistem 

waktu, kompensasi (gaji,upah) itu besarnya ditetapkan berdasarkan standar waktu 

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

prestasi karena sulit diukur perunitnya, waktu secara periodik setiap bulannya. Besarnya 

kompensasi hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan kaitkan kepada prestasi 

kerjanya. Kebaikan system ini ialah administrasi pengupahan mudah dan besarnya 

kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem ini ialah pekerja yang malas 

pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian. 

b. Pemberian kompensasi berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan. Dalam sistem 

hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan pekerja, 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 ditetapkan kepada karyawan tetap dan 

jenis pekerjaannya tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. 

Kebaikan sistem ini memberikan kesempatan kepada karyawan yang bekerja 

bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh baals jasa yang lebih 

besar, jadi prinsip keadilan betul-betul diterapkan. Sistem hasil ini mendapatkan 

perhatian yang sungguh-sungguh.Karena kualitas dari pekerjaan karyawan perlu 

diperhatikan pula manajer juga harus memperhatikan jangan sampai karyawan-

karyawan memkasakan dirinya untuk bekerja di luar kemampuannya sehingga kurang 



memperhatikan kesehatan dan keselamatan.Kelemahan system ini adalah kualitas 

barang yang dihasilkan terkadang rendah. 

c. Pemberian kompensasi berdasarkan borongan. Sistem borongan adalah suatu cara 

pengupahan yang menetapkan besarnya kompensasi berdasarkan atas volume pekerjaan 

dan lamanya pekerjaan dilakukan. Penetapan besarnya kompensasi berdasarkan system 

borongan cukup rumit, lamanya mengerjakannya, serta berapa banyak alat yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya. Dalam sistem ini karyawan bias mendapatkan 

kompensasi besar atau kecil tergantung atas kecermatan kalkulasi mereka. 

 

2.3 Kinerja Karyawan 

2.3.1 Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja juga dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi perusahaan yang tertuang dalam 

perumusan strategi planning suatu perusahaan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang 

merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses 

penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap 

pencapaian sasaran dan tujuan. 

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip pengertian kinerja karyawan menurut para 

ahli : 



1. Kinerja menurut Nuralaila (2010:71) merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. 

2. Menurut Sedarmayanti (2011:260) kinerja merupakan terjemahan dari performance yang 

berarti hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara 

keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit 

dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan) 

3. Menurut Wibowo (2010:7) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas mengungkapkan bahwa hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat dievaluasi tingkat kinerja karyawan, maka 

karyawan harus dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai 

organisasi. 

 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 Menurut Scermerhorn, Huntdan Gibsonyang dikutip oleh Aditya (2013) terdapat tiga 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu: 

1. Atribut Individu 

Dengan adanya berbagai atribut yang melekat pada individu akan dapat  membedakan 

individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor ini merupakan kecakapan individu untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditentukan (capacity to perform) terdiri dari: 

a. Karakteristik demografi, misalnya: umur, jenis kelamin dan lain-lain. 

b. Karakteristik kompetisi, misalnya: bakat, kecerdasan, kemampuan dan keterampilan. 

c. Karakteristik psikologi, yaitu niliai-nilai yang dianut, sikap dan kepribadian. 

 



 

 

2. Kemampuan untuk Bekerja 

Dengan berbagai atribut yang melekat pada individu menunjukan adanya kesempatan yang 

sama untuk mencapai suatu prestasi, hanya untuk mencapai kinerja yang baik diperlukan 

usaha atau kemauan untuk bekerja keras karena kemauan merupakan suatu kekuatan pada 

individu yang dapat memacu usaha kerja serta dapat memberikan suatu arah dan ketekunan. 

3. Dukungan Organisasi 

Dalam mencapai kinerja karyawan yang tinggi diperlukan juga adanya dukungan atau 

kesempatan dari organisasi/perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi keterbatasan baik dari 

karyawan maupun perusahaan. Misal: kelengkapan peralatan dan perlengkapan kejelasan 

dalam memberikan informasi. 

Jadi kesimpulannya adalah tinggi rendahnya kinerja yang dicapai karyawan dipengaruhi 

tiga hal kemauan, dukungan serta kesempatan yang diberikan perusahaan adalah hak yang 

mutlak diperlukan sedangkan kemampuan merupakan sesuatu yang ada di dalam diri karyawan 

sendiri yang dapat dikembangkan. 

 
2.3.3 Indikator-indikator Penilaian Kinerja Karyawan 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Veithzal Rivai (2010: 

309) Indikator-indikator kinerja menurut,  yaitu: 

 

1. Quantity of Work  

Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. 



2. Quality of Work  

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya. 

3. Job Knowledge  

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilannya. 

4. Creativeness 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dari tindakan-tindakan untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan yang timbul. 

5. Cooperation 

Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain (sesama anggota organisasi). 

6. Dependability 

Kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penyelesaian kerja tepat pada 

waktunya. 

7. Initiative 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung 

jawabnya. 

8. Personal Qualities 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan, dan integritas pribadi. 

 

2.3.4 Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi pegawai secara 

efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya 

manusia yang ada di dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. 



Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip pengertian kinerja karyawan menurut para ahli 

: 

1. Menurut Bernadin dan Russel yang diterjemahkan oleh Khareul Umam (2010:190-191) 

penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) pada organisasi 

tempat mereka bekerja. 

2. Menurut Sedarmayanti (2011:261) penilaian kinerja karyawan adalah sistem formal untuk 

memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai sangat perlu dilakukan. 

Karena dapat dijadikan evaluasi terhadap setiap pegawai oleh kepala pimpinan perusahaan. 

Setelah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kinerja bawahannya, maka kepala divisi dan 

pimpinan perusahaan dapat mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi 

kekurangan serta mempertahankan kelebihan tersebut, sehingga akan berdampak pada 

pengambilan keputusan yang strategis mengenai hasil evaluasi kinerja serta komunikasi yang 

telah dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan perusahaan akan cepat tercapai.  

2.3.5 Tujuan Penilaian Kinerja Karyawan 

 Menurut Syafarudin Alwi yang dikutip oleh Khaerul Umam (2010:191), mengemukakan 

bahwa secara teoritis, tujuan penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat 

evaluation dan development. 

1. Suatu yang bersifat evaluation harus menyelesaikan : 

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi 

b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision 

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi system seleksi  

2. Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan: 

a. Prestasi real yang dicapai individu 



b. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja 

c. Prestasi-prestasi yang dikembangkan 

 

2.3.6 Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

 Menurut Khaerul Umam (2010:101), mengemukakan bahwa: Kontribusi hasil penilaian 

merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi, secara 

terperinci, penilaian kinerja bagi organisasi adalah: 

1. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 

2. Perbaikan kinerja 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, 

dan perencanaan tenaga kerja 

5. Untuk kepentingan penelitian pegawai  

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka kinerja individual dapat diukur, dimana pada 

tingkat individu ini berhubungan dengan pekerjaan, mengacu kepada tanggung jawab utama. 

Bidang kegiatan utama atau tugas kunci yang merupakan bagian dari pekerjaan seseorang. 

Fokusnya kepada hasil yang diharapkan dapat dicapai seseorang dan bagaimana kontribusi 

mereka terhadap pencapaian target per orang, tim, departemen dan instansi serta penegakaan 

nilai dasar. 

 
2.3.7 Metode Penilaian Kinerja Karyawan 

Adapun metode-metode penilaian kinerja menurut Marwansyah (2010:264), adalah 

sebagai berikut: 



1. Rating Scale 

Metode penilaian kinerja yang digunakan secara luas, yang menilai pekerja berdasar atas 

sejumlah faktor yang telah didefinisikan sebelumnya. 

2. Critical Incidents 

Penilai harusmenyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang 

sangat menonjol atau sangat positif dan perilaku kerja yang sangat negative. 

3. Essay/Narrative Essay 

Penilai menulis sebuah narasi yang menguraikan kinerja karyawan. 

4. Work Standards 

Membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya 

atau dengan tingkat keluaran yang diharapkan. 

 

5. Ranking 

Penilai menempatkan seluruh pekerja dalam satu kelompok sesuai dengan peringkat yang 

disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan. 

6. Forced Distribution 

Penilai memasukkan individu dari kelompok kerja ke dalam sejumlah kategori yang serupa 

dengan sebuah distribusi frekuensi normal. 

7. Forced-Choice 

Penilai diberikan serangkaian pernyataan tentang seorang pekerja dan penilai harus 

menunjukkan item apa yang paling tepat menggambarkan perilaku pekerja. 

8. Weighted Checklist Performance Reports 



Penilai mengisi atau melengkapi formulir yang sama dengan metode forced-choice, tetapi 

respons yang diisi oleh penilai diberi bobot yang berbeda. 

9. Behaviorally Anchord Rating Scales 

Kinerja karyawan dinilai dengan menggunakan skala, tetapi butir-butir skalanya 

dihubungkan dengan insiden kritis. 

 

2.4 Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Kompensasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja organisasi. Mathis 

dan Jackson yang dikutip oleh Kurniadi (2012) salah satu cara manajemen untuk meningkatkan 

prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui 

kompensasi. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang 

diperoleh  karyawan sebagai bentuk balas jasa dari seluruh hasil kerja dari perusahaan. sistem 

kompensasi dirancang secara tepat apabila dapat berdampak positif terhadap kinerja individu, 

tim, dan organisasi. 

 Menurut Wilson Bangun yang dikutip oleh Nur Ahta (2013) kompensasi mempunyai 

hubungan dengan kinerja tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian kompensasi menurut 

Wilson Bangun meliputi: 

1. Mendapatkan karyawan yang cakap. Dengan semakin berkembangnya industri, terlihat 

semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang memiliki kecakapan di atas rata-rata, 

sama dengan kebutuhan organisasi lain. Kebanyakan organisasi mengalami kesulitan untuk 

memperoleh sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan karena jumlah penawaran yang 

sangat kecil. Organisasi-organisasi akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya manusia 



yang berkualitas. Suatu pilihan bagi kebanyakan organisasi adalah menawarkan fasilitas 

kompensasi yang menarik. 

2. Mempertahankan karyawan yang ada Pada umumnya, setiap orang yang akan menginginkan 

untuk memperoleh kesejahteraan, kebutuhan ini dapat diperoleh dari organisasi tempatnya 

bekerja. Tidak sedikit suatu organisasi merekrut sumber daya manusianya dari organisasi 

lain, dengan pertimbangan karyawan tersebut sudah memiliki kualitas kerja yang baik. 

Untuk mengatasi tindakan itu, organisasi tertentu mempertahankan atau memperbaiki sistem 

kompensasi agar menarik bagi karyawannya. Sistem administrasi kompensasi yang menarik 

akan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki sekarang.  

3. Meningkatkan produktivitas Program kompensasi yang menarik akan dapat memotivasi dan 

kepuasan karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas merupakan suatu 

variabel dependen yang dicari faktor pengaruhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kompensasi mempunyai pengaruh yang sangat berarti terhadap produktivitas. 

4. Memperoleh keunggulan kompetitif Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber 

daya yang memiliki kontribusi penting dalam organisasi. Sebagian besar biaya yang 

dikeluarkan untuk kebutuhan usaha dialokasikan pada biaya sumber daya manusia. 

Tergantung pada industrinya, biaya tenaga kerja bisa mencapai 30 sampai 70% yang 

dialokasikan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Karena besarnya biaya ini, sebagian 

pilihan yang dilakukan organisasi adalah menggunakan komputer dan mesin-mesin atau 

pindah ke daerah yang upah tenaga kerjanya lebih murah. 

5. Aturan hukum berkaitan dengan aturan hukum, organisasi harus menyesuaikan kompensasi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional dan daerah. Organisasi dituntut agar 

taat atas aturan yang berkaitan dengan kompensasi karena menyangkut kebutuhan hidup 

orangorang dalam satu negara atau daerah tertentu.Setiap organisasi diharuskan membayar 



upah tenaga kerjanya sesuai upah minimun yang ditetapkan setiap pemerintah daerahnya 

(tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003).Sebagai acuan yang 

digunakan untuk menetapkan upah pada batas minimal 30 adalah kebutuhan hidup layak, 

yang setiap daerah berbeda sesuai dengan tingkat harga yang berlaku pada suatu daerah 

tertentu, pemerintah bersama dewan upah. 

6. Sasaran strategi Banyak perusahaan dalam menjalankan usahanya menginginkan yang 

terbaik dalam industrinya. Untuk dapat bersaing, organisasi membutuhkan tenaga-tenaga 

yang memiliki kompetensi tinggi. Dapat diketahui bahwa untuk memperoleh tenaga-tenaga 

yang berkualitas baik harus mengeluarkan biaya yang besar pula. Suatu strategi yang hampir 

setiap organisasi melakukan kebijakan yang sama adalah memperbaiki sistem administrasi 

kompensasinya 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu akan digunakan sebagai dasar penelitian, dimana penelitian 

terdahulu yang dapat digunakan sebagai acuan adalah penelitian yang terdapat variabel 

kompensasi dan kinerja karyawan dimana penelitiannya dilakukan pada karyawan perusahaan, 

adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:  

1. Arri Pinandita (2015) melakukan studi terhadap 123 karyawan pada PT. POS Indonesia Mail 

Processing Centre Bandung mengenai pengaruh antara kompensasi dengan kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil perhitungan  korelasi Rank Spearman, maka korelasi antara 

kompensasi dengan kinerja karyawan dapat dikatakan kuat. Hasil perhitungan koefisien 

determinasi bahwa variabel independen mampu menerangkan perubahan pada kinerja 

karyawan sebesar 45,43 %, artinya bahwa kompensasi membentuk kinerja karyawan sebesar 

45,43% pada PT. POS Indonesia Mail Processing Centre Bandung. Sisanya dibentuk oleh 



faktor-faktor lain diluar variabel kompensasi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. POS Indonesia 

Mail Processing Centre Bandung. 

2. Susanti Yusantiana (2015) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bandung Suci. Berdasarkan hasil 

penelitian menggunakan  melalui metode deskriptif serta hasil pengolahan data  dari 

responden yang terdiri dari 41 responden. Maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk 

penelitian ini adalah bahwa hasil pengujian statistik dari hasil penelitian dapat dijelaskan 

sebagai berikut: Nilai uji t hitung > t tabel atau 4,094 > 2,02 maka terdapat pengaruh antara 

variabel Kompensasi terhadap Kinerja. Nilai korelasi antara kompensasi dengan kinerja r = 

0,548, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat . Variabel kinerja dapat dijelaskan oleh 

kompensasi sebesar 30,13% sedangkan sisanya 69,9% dijelaskan oleh faktor-faktor yang 

belum diketahui pengaruhnya.terhadap kinerja karyawan. 

3. Rani Sadzwina (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan (studi pada Hotel Kartika Chandra Jakarta) sebanyak 153 orang dengan 

menggunakan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Analisis yang digunakan 

meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F 

dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Kompensasi langsung dan tidak langsung 

termasuk ke dalam kategori kurang baik; 2) Kinerja karyawan termasuk dalam kategori baik; 

3) Secara parsial kompensasi finansial dan kompensasi non finansial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 46,24 % sedangkan sisanya 53,76 % 



dipengaruhi oleh faktor lain seperti Motivasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan 

lain-lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

4. Rica Feriana (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Semen Bosowa Maros.Penelitian ini menganalisis pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Semen Bosowa Maros. Data penelitian diperoleh dari 

kuesioner dan observasi langsung di lapangan. Data dianalisis menggunakan Regresi Linier 

Berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompensasi finansial berupa 

gaji, tunjangan dan insentif secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan PT. Semen Bosowa Maros. Hasil analisis ini menjelaskan bahwa kinerja 

karyawan akan meningkat ditunjang oleh pemberian kompensasi finansial. Dibuktikan 

dengan nilai koefisien korelasi, di mana nilainya mendekati satu dan uji-F yang nilainya 

mendekati nilai nol. Diantara kompensasi finansial tersebut, kompensasi berupa gaji yang 

dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, berdasarkan perolehan nilai koefisien 

regresi (B) dengan hasil uji-t dan tingkat Sig. < 0.05. Ini berarti kompensasi gaji sangat 

dibutuhkan bagi setiap karyawan yang dapat membantu karyawan memenuhi kebutuhan diri 

dan keluarganya. 

 

 

Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya 

Pengarang/ 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Objek 
Penelitian 

Hasil 

Arri Pinandita 
(2015) 

Pengaruh 
Kompensasi 
dengan Kinerja 
Karyawan pada 
PT.POS 
Indonesia Mail 
Processing 

Karyawan tetap 
pada PT.POS 
Indonesia Mail 
Processing 
Centre Bandung 

- Hasil perhitungan korelasi 
Rank Spearman, maka 
korelasi antara kompensasi 
dengan kinerja karyawan 
dapat dikatakan kuat. 

- Hasil perhitungan koefisien 
determinasi bahwa variabel 



Centre Bandung independen mampu 
menerangkan perubahan pada 
kinerja karyawan sebesar 
45,43 %, artinya bahwa 
kompensasi membentuk 
kinerja karyawan sebesar 
45,43%. 

- Hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh positif kompensasi 
terhadap kinerja karyawan 
pada PT. POS Indonesia Mail 
Processing Centre Bandung. 

Susanti 
Yusantiana 
(2013) 

Pengaruh 
Kompensasi 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan BPJS 
Ketenagakerjaan 
Kantor Cabang 
Bandung Suci 

Karyawan di 
BPJS 
Ketenagakerjaan 
Kantor Cabang 
Bandung Suci 

- Hasil pengujian statistik dari 
hasil penelitian dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
Nilai uji t hitung > t tabel 
atau 4,094 > 2,02 maka 
terdapat pengaruh antara 
variabel Kompensasi 
terhadap Kinerja. Nilai 
korelasi antara kompensasi 
dengan kinerja r = 0,548, ini 
berarti terdapat hubungan 
yang cukup kuat . Variabel 
kinerja dapat dijelaskan oleh 
kompensasi sebesar 30,13% 
sedangkan sisanya 69,9% 
dijelaskan oleh faktor-faktor 
yang belum diketahui 
pengaruhnya.terhadap kinerja 
karyawan. 

 

 

 

Pengarang/ 
Tahun 

Judul 
Penelitian 

Objek 
Penelitian 

Hasil 

Rani 
Sadzwina 
(2015) 

Pengaruh 
Kompensasi 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan (Studi 
pada Hotel 
Kartika Chandra 
Jakarta) 

Karyawan 
Hotel Kartika 
Chandra Jakarta 

- Secara simultan kompensasi 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja 
karyawan sebesar 46,24 % 
sedangkan sisanya 53,76 % 
dipengaruhi oleh faktor lain 
seperti Motivasi, Budaya 
Organisasi, Gaya 
Kepemimpinan dan lain-lain 
yang tidak diamati dalam 



penelitian ini. 
Rica Feriana 
(2012) 

Analisis 
Pengaruh 
Kompensasi 
terhadap Kinerja 
Karyawan pada 
PT. Semen 
Bosowa Maros 

Karyawan pada 
PT. Semen 
Bosowa Maros 

- Pemberian kompensasi 
finansial berupa gaji, 
tunjangan dan insentif secara 
simultan berpengaruh 
signifikan positif terhadap 
kinerja karyawan PT. Semen 
Bosowa Maros 

- Diantara kompensasi 
finansial tersebut, 
kompensasi berupa gaji yang 
dominan berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan, 
berdasarkan perolehan nilai 
koefisien regresi (B) dengan 
hasil uji-t dan tingkat Sig. < 
0.05. Ini berarti kompensasi 
gaji sangat dibutuhkan bagi 
setiap karyawan yang dapat 
membantu karyawan 
memenuhi kebutuhan diri dan 
keluarganya. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan kerangka pemikiran diantaranya apakah 

terdapat hubungan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi merupakan imbalan berupa uang atau bukan uang (natural) yang diberikan 

oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai salah satu alat untuk memotivasi karyawan dengan 

harapan perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja dari karyawan. 

Hasibuan (2010:118) mengemukakan: “Kompensasi merupakan semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

balas jasa yang diberikan oleh perusahaan“. Menurut Hasibuan (2010:118), kompensasi terdiri 

dari kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung dapat berupa kompensasi 

finansial dan kompensasi non finasial.Kompensasi finansial berhubungan dengan pembayaran 

yang diterima oleh karyawan, baik dalam bentuk gaji yang diterima secara tetap, ataupun upah. 



Kompensasi non finansial berbagi menjadi dua berbagi yang benefit dan service. Benefit 

merupakan suatu bentuk bantuan berbentuk uang yang diberikan kepada karyawan secara 

individu. Benefit ini seperti pembayaran asuransi, pembiayaan para karyawan di  Bank Woori 

Saudara Indonesia 1906 Tbk, tunjangan-tunjangan, dan lain-lain. Sedangkan service merupakan 

balas jasa bagi karyawan dalam bentuk pelayanan yang tidak nilai finansial tetapi dapat 

dirasakan manfaatnya secara langsung oleh karyawan, seperti program rekreasi, cafetaria, 

fasilitas olah raga, fasilitas, fasilitas kerohanian, dan lain- lain. 

Sedarmayanti (2011:260) mengemukakan bahwa kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang berarti hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu 

organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya 

secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). 

Menurut Suryo (2011:65) pengaruh kompensasi terhadap kinerja adalah pengaruh yang 

paling besar hal ini wajar karena dengan kesejahteraan dan tercukupinya kebutuhan hidup 

seseorang baik moneter mapun non-moneter maka kinerja seseorang dalam hal ini akan 

meningkat. Kompensasi merupakan hal yang dominan dalam kinerjanya, arah hubungan yang 

bertanda positif berarti kompensasi yang diterima atau dirasakan semakin memadai maka 

kinerjanya akan meningkat pula. 

Kinerja karyawan diukur dari: kualitas (Quality of Work), kuantitas (Quantity of Work), 

pengetahuan dalam bekerja (Job Knowledge), kreatifitas (Creativeness), kesediaan untuk bekerja 

sama (Cooperation), kesadaran & dapat dipercaya (Dependability), inisiatif (Initiative), 

kepribadian (Personal Qualities). Apabila hal tersebut terkelola dengan baik maka akan 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga 

karyawan dengan baik. Dengan demikian maka para karyawan akan merasa dihargai sehingga 



semangat untuk meningkatkan kinerjanya akan meningkat. Berdasarkan pemikiran di atas, maka 

dapat digambarkan sebuah kerangka pikir penelitian seperti gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 
Kerangka berpikir di atas yang berdasarkan landasan teori merupakan kebenaran 

sementara pada tingkat teori. Kebenaran tersebut masih bersifat tentatif karena masih harus diuji 

dengan data yang dikumpulkan dan dianalisis.Untuk kepentingan memberikan informasi 

kebenaran sementara tersebut peneliti mengajukan hipotesis. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan pada penilitian ini sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis nihil ( ) : tidak terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

PT.Bank Woori Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung 

2. Hipotesis kerja ( ) : terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT.Bank 

Woori Saudara 1906 Tbk  Kantor Pusat Bandung.  

Kompensasi (X)   
Kompensasi Langsung 
- Gaji 
- Tunjangan Tunai 
- Tunjangan Hari Raya 
- Insentif 
- Bonus  
Kompensasi  Tidak 
Langsung 
- Fringe Benefit 
- Tunjangan Pensiun 
- Tunjangan Rasa Aman 
- Tunjangan Liburan 
- Fasilitas-fasilitas 

Simamora (2010:549) 

Kinerja Karyawan (Y)   
1. Kuantitas Kerja  
2. Kualitas Kerja  
3. Pengetahuan yang luas 
4. Kreatifitas  
5. Kesediaan untuk bekerja 

sama  
6. Kesadaran & dapat 

dipercaya  
7. Inisiatif  
8. Kepribadian  

Veithzal Rivai (2010: 
309) 



 


