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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afianti (2003) 

   Landasan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afianti (2003) 

dengan judul “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT.Eastentex Pandaan”. Teknik analisa yang digunakan adalah analisa 

regresi berganda dengan persamaan Y= -0,307+0,302x1+0,167x2+e. 

Koefisien korelasi menunjukkan angka yang sangat besar yaitu 0,921 yang 

berarti hubungan kompensasi dan kinerja sangat erat karena mendekati 1 

koefesien determinan sebesar 0,844 atau 84,4 yang artinya kinerja 

karyawan pada PT. Easterntex mampu dijelaskan oleh kompensasi 

finansial dan kompensasi nonfinansial sebesar 84,4% dan sisanya sebesar 

15,6% di jelaskan oleh variabel lain di luar dua variabel bebas yang 

digunakan. 

Uji hipotesis yang dipakai adalah uji F dan uji t. Adapun hasil 

pengujian secara simultan menunjukkan nilai sebesar 208,988 (signifikan 

F= 0,000) > F tabel 3,119 dengan taraf signifikan F 5% hal ini berarti 

bahwa secara bersama-sama variabel kompensasi finansial (X1) dan 

kompensasi nonfinansial (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan(Y). 
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Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa fariabel 

kompensasi (X1) mempunyai t hitung sebesar 4,075 > t tabel 1,992. Maka 

secara parsial variabel kompensasi finansial (X1) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel karyawan. Sedangkan kompensasi nonfinansial (X2) 

nilai t hitung > t tabel (2,167>1,992) dan signifikan t < 5% (0,034 < 0,05) 

maka secara parsial variabel kompensasi nonfinansial (X2) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). 

Hasil akhir yang dapat diambil dari penelitian terdahulu tersebut 

adalah bahwa kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial dengan 

pengujian secara simultan mampu secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas dalam penelitian ini 

ingin membuktikan apakah nantinya dari hasil akhir dapat dijadikan 

sebagai pendukung pada penelitian terdahulu. 

2. Penelitian terdahulu oleh Yorgi Herdian C.A (2006) 

Penelitian terdahulu oleh Yorgi Herdian C.A dengan judul 

penelitian “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

PT. PG. Pandji Situbondo” dengan variabel bebas antara lain pemberian 

kompensasi financial (X1) dan pemberian kompensasi nonfinansial (X2) 

sedangkan variabel terikatnya adalah semangat kerja (Y). Alat analisis 

yang digunakan adalah regresi linier berganda dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian kompensasi berpengaruh terhadap 

semangat kerja. 
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Hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa pemberian kompensasi sangat berpengaruh terhadap 

semangat kerja karyawan, hal ini dapat ditunjukkan dari besarnya nilai r
2
 

sebesar 0,982 yang berarti 98,2% pemberian kompensasi berpengaruh 

terhadap semangat kerja sedangkan 1,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

Uji t didapatkan hasil bahwa nilai t dihitung untuk variabel 

kompensasi financial (X1) sebesar 9,082 dengan taraf signifikan 0,005, 

dapat dikatakan memiliki nilai hitung yang tertinggi dan taraf signifikan 

terkecil, sehingga hipotesis kedua yang dinyatakan bahwa diduga variabel 

pemberian kompensasi financial (X1) mempunyai pengaruh yang paling 

dominan terhadap kepuasan kerja karyawan teruji dengan taraf nyata α = 

0,05.   

3.  Penelitian terdahulu oleh Fatimah Fitri (2008) 

Penelitian terdahulu oleh Fatimah Fitri dengan judul penelitian “ 

Pengaruh Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan bagian 

Pemasaran pada PR. HF Prima Malang” dengan variabel bebas antara lain 

pemberian kompensasi financial (X1) dan pemberian kompensasi 

nonfinansial (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah Produktivitas 

Kerja (Y). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan 

hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompensasi berpengaruh 

terhadap produktivitas kerja. 

Berdasarkan regresi linier sederhana diketahui bahwa variabel 

kompensasi (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
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produktivitas kerja karyawan bagian pemasaran PR. HF Prima Malang, 

artinya variabel kompensasi yang selama ini dirasakan karyawan mampu 

menyebabkan perubahan produktivitas kerja PR HF Prima Malang dengan 

tingkat keakuratan sebesar 51,9% 

Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian 

Sekarang 

Judul Variabel Alat Analisis Lokasi 

Penelitian 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Easterntex 

Pandaan 

Variabel bebas: 

X1 = Kompensasi 

finansial 

X2 = Kompensasi 

nonfinansial 

Variabel terikat:        

Y = Kinerja 

Analisa regresi 

berganda dengan 

menggunakan uji 

F dan uji t 

Karyawan pada 

PT. Easterntex 

Pandaan, 

Pasuruan 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. 

PG Pandji 

Situbondo 

 

Variabel bebas: 

X1 = Kompensasi 

finansial 

X2 = Kompensasi 

nonfinansial 

Variabel terikat :       

Y = Kepuasan 

Kerja 

Analisa regresi 

berganda dengan 

menggunakan uji 

F dan uji t 

 

 

Karyawan 

Bagian 

produksi PT. 

PG Pandji 

Situbondo 

 

 

 

Pengaruh 

Kompensasi 

X1 = Kompensasi 

finansial 

berganda dengan 

menggunakan uji 

Karyawan 

bagian 
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Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

bagian 

Pemasaran PR. 

HR Prima 

Malang 

X2 = Kompensasi 

nonfinansial 

Variabel terikat :       

Y = 

Produktivitas 

Kerja 

 

F dan uji t 

 

Pemasaran 

PR.HR Prima 

Malang 

 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap 

Produktivitas 

Kerja Karyawan 

Bagian Produksi 

Perusahaan 

Gading Mas 

Kediri 

Variabel bebas: 

X1 = Kompensasi 

finansial 

X2 = Kompensasi 

nonfinansial 

Variabel terikat:        

Y = 

Produktivitas 

Kerja 

Analisa regresi 

berganda dengan 

menggunakan uji 

F dan Uji t 

Karyawan 

Bagian 

produksi 

Perusahan Gula 

Merah Gading 

Mas Kediri 

 

B. Landasan Teori 

1. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa karyawan kepada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen 

sumberdaya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian 

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian. (Rivai, 2004:357). 
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Istilah kompensasi mengandung cakupan yang lebih luas dari 

pada sekedar pemberian upah dan gaji, konsep upah dan gaji lebih 

menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial maupun non 

finansial. Kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas 

jasa bagi “employers” maupun “employees” baik yang langsung berupa 

uang (finansial) maupun yang tidak langsung (non finansial) 

(Martoyo:126). 

Hasibuan (2002:118) menyatakan bahwa kompensasi semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung dan tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahan 

kepada karyawan, yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung 

diberikan secara tetap. Kompensasi tidak sama dengan upah meskipun 

upah adalah bagian dari kompensasi dan mungkin upah tersebut bagian 

yang paling besar dari kompensasi.(Nitisemo 1998:90) 

Husein umar (2003:11) menyatakan bahwa kompensasi dibagi 

menjadi 2 sebagai berikut : 

1. Kompensasi yang bersifat finansial (sering disebut dengan 

kompensasi langsung) sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam 

bentuk seperti upah, gaji, bonus, premi, pengobatan, asuransi, insentif 

dan tunjangan-tunjangan lain. 
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2. Kompensasi yang bersifat nonfinansial (sering disebut kompensasi 

pelengkap atau kompensasi tidak langsung) adalah sesuatu untuk 

mempertahankan karyawan dalam jangka panjang seperti: 

penyelenggara progam pelayanan bagi karyawan untuk menciptakan 

kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan antara lain: jabatan, 

progam rekreasi, penghargaan prestasi kerja, lingkungan kerja yang 

nyaman, supervisor yang kompeten dan jam kerja yang lebih fleksibel. 

Kompensasi adalah Segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa dari kerja karyawan pada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan suatu masalah yang kompleks dan paling berarti 

bagi karyawan maupun organisasi. (Handoko, 2001:155). 

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

motivasi, kepuasan kerja dan produktuvitas kerja karyawan adalah 

kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan atas jasanya kepada perusahaan. (Umar  

2003:16). 

Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan baik 

berupa finansial maupun non finansial sebagai balas jasa untuk kerja 

mereka. 
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b. Tujuan kompensasi 

Secara umum tujuan kompensasi untuk membantu perusahaan 

mencapai tujuan perusahaan. Tujuan manajemen kompensasi menurut 

Veithzal Rivai (2004:359) adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh SDM yang berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk 

memberi daya tarik kepada karyawan. Tingkat pembayaran harus 

responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena para 

pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang 

diharapkan. Kompensasi yang tinggi merupakan harapan karyawan 

dalam bekerja. Karyawan akan lebih termotivasi untuk lebih giat 

bekerja karena adanya kompensasi yang tinggi. 

2. Mempertahankan Karyawan yang Ada 

Karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak 

kompetitif dan akan berakibat timbulnya perputaran karyawan 

semakin tinggi. Kompensasi yang cukup tinggi dapat mencegah 

terjadinya keluarnya karyawan dari perusahaan. 

3. Menjamin Keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal 

dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa 

pembayaran dikaitkan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan 
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eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat 

dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. 

4. Penghargaan terhadap Perilaku yang Diinginkan 

Pembayaran hedaknya memperkuat perilaku yang diinginkan 

dan bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa 

depan, rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, 

pengalaman, tanggungjawab dan perilaku-perilaku lainnya. 

5. Mengendalikan Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan 

memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang 

beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja 

dibayar dibawah atau diatas standar, dengan demikian bisa jadi 

kompensasi sangat merugikan karyawan. 

6. Mengikuti Aturan Hukum 

Sistem upah dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-

faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan 

kebutuhan karyawan. 

7. Meningkatkan Efisiensi Administrasi 

Sistem pengupahan dan pengupahan hendaknya dirancang 

untuk dapat dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM 

optimal, meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan 

sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. 
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Tujuan dalam menetapkan besarnya kompensasi, menurut Nitisemito 

(1991:150) adalah: 

1. Kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal 

Kompensasi yang diinginkan oleh karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan secara minimal. Maka setiap perusahaan dalam 

menetapkan kompensasi pada karyawan harus diusahakan sedemikian 

rupa sehingga kompensasi terendah yang diberikan akan dapat 

memenuhi kebutuhan mereka secara minimal. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan minimal bagi karyawan melalui kompensasi ini, maka 

karyawan yang bersangkutan akan merasakan aman karena 

kebutuhannya akan terpenuhi. Sehingga kompensasi ini akan 

mempengaruhi prestasi kerjanya. Apabila tidak dapat menetapkan 

kompensasi minimal ini, maka akan dapat menyulitkan perusahaan 

antara lain moral kerja dan disiplin kerja sangat rendah, sehingga tidak 

ada semangat untuk bekerja, yang akhirnya menurunkan produktivitas 

kerja karyawan. 

2. Kompensasi harus dapat mengikat 

Menetapkan besarnya kompensasi tidak asal besar saja, tetapi 

seharusnya kompensasi yang diberikan harus dapat mengikat dengan 

perusahaan lain pada umumnya, karena bila kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan terlalu kecil dibandingkan dengan 

perusahaan lainnya, maka akan berakibat para karyawan tidak puas 

dengan kompensasi yang diberikan, sehingga menimbulkan 
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kecenderungan untuk pindah ke perusahaan lain. Di samping itu 

kompensasi harus dapat mengikat seluruh karyawan terutama bagi 

karyawan penting dan berpengalaman. Untuk itu setiap perusahaan 

harus mampu menetapkan kompensasi yang mengikat karyawan. 

3. Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja  

Berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung oleh kondisi 

karyawan yang ada, sehingga untuk mencapai prestasi kerja yang 

diharapkan perlu adanya dorongan. Dorongan yang dimaksud adalah 

pemberian kompensasi yang tepat sehingga diharapkan dapat 

menimbulkan semangat dan kegairahan kerja. Pemberian kompensasi 

yang sama dengan perusahaan lain atau lebih tinggi akan 

meningkatkan semangat kerja para karyawan. Apabila suatu 

perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan sudah 

dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja, maka salah satu 

tujuan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas akan terpenuhi. 

4. Kompensasi harus adil 

Kompensasi yang tepat tidak hanya mengandung unsur mengikat 

dan menimbulkan semangat dan kegairahan kerja, melainkan 

kompensasi yang diberikan juga harus mengandung unsur keadilan. 

Keadilan meliputi dua bagian, yaitu besarnya kompensasi harus 

dikaitkan dengan nilai relatif pekerjaan atau pekerjaan sejenis 

mendapat bayaran yang sama. Sedangkan bagian yang lain 

menyangkut pembayaran pada karyawan pada tingkat yang layak atau 
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sama dengan pembayaran yang diterima karyawan serupa pada 

perusahaan lain. 

5. Kompensasi tidak boleh bersifat statis 

Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa uang, 

tetapi ada juga yang tidak berwujud uang. Untuk kompensasi yang 

berwujud uang kemungkinan nilai riilnya akan turun naik. Dengan 

demikian besarnya kompensasi akan selalu berubah-ubah juga sesuai 

dengan naiknya nilai riil uang. Untuk itu dalam menetapkan besarnya 

kompensasi harus selalu mengikuti turun naiknya nilai rupiah, karena 

apabila tidak akan mengakibatkan turunnya semangat kerja dan 

kegairahan kerja, sehingga produktivitas akan turun. 

6. Kompensasi yang diberikan harus diperhatikan. 

Perusahaan beranggapan, bahwa dengan memberikan 

kompensasi dalam bentuk uang, maka akan mencapai sasaran yang 

lebih baik. Bila seluruh kompensasi diwujudkan dalam bentuk uang, 

maka kemungkinan karyawan pada pertengahan bulan telah habis 

uangnya, padahal persediaan berasa untuk makan sehari-hari belum 

ada. Hal ini akan dapat menganggu konsentrasi karyawan dalam 

bekerja. Dalam pemberian kompensasi ini tidak ada ketentuan secara 

mutlak bahwa kompensasi yang diberikan seluruhnya harus berwujud 

uang, namun demikian setiap perusahaan harus berfikir jauh ke depan 

sehingga seringkali lebih senang kalau kompensasi yang diberikan 

tidak seluruhnya berwujud uang. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Menetapkan besarnya kompensasi perlu diperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

kompensasi adalah sebagai berikut: Handoko (1988:158) 

1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja  

Suatu perusahaan akan meninjau kembali kebijaksanaan 

kompensasinya, bila mengalami kelangkaan tenaga kerja dalam 

bidang tertentu. Maka dari itu perusahaan harus memberikan 

tunjangan kelangkaan disamping kompensasi untuk memperoleh 

tenaga kerja/ahli tersebut. Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa 

dipungkiri bahwa hukum permintaan dan penawaran tetap 

mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan 

tinggi dan jumlah tenaga kerja langka, maka upahnya tinggi 

sedangkan untuk jabatan yang mempunyai penawaran melimpah 

upahnya cenderung turun.  

2. Serikat Karyawan  

Lemah kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan 

organisasi karyawan tersebut untuk menggunakan kekuatan pengaruh 

mereka pada penentuan tingkat kompensasi. Dan juga ada tingkat 

serikat karyawan akan mempengaruhi terbentuknya tingkat 

kompensasi. Adanya serikat karyawan yang kuat, yang berarti 

kerjasama karyawan juga kuat akan menaikkan tingkat kompensasi. 
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3. Kesediaan Untuk Membayar  

Setiap perusahaan akan selalu membayar kompensasi untuk para 

karyawan secara adil dan layak. Oleh karena itu perusahaan merasa 

bahwa para karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan 

upah yang mereka terima. Untuk itu manajemen perlu mendorong 

para karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya agar kompensasi 

yang lebih tinggi dapat dibayarkan oleh perusahaan.  

4. Kemampuan Untuk Membayar  

Kemampuan membayar sangat erat hubungannya dengan 

produtivitas. Untuk jangka panjang realisasi dari pemberian 

kompensasi tergantung pada kemampuan membayar perusahaan. 

Kemampuan membayar ini tergantung pada pendapatan dan laba yang 

diperoleh, dimana hal ini dipengaruhi oleh produktivitas karyawan 

yang tercermin dalam biaya tenaga kerja 

5. Kendala-kendala Pemerintah  

Berbagai faktor politik telah menjadi pertimbangan yang 

semakin penting dalam bidang personalia. Departement persoalia 

tidak mungkin mengabaikan konsekwensi berbagai kegiatan 

personalia terhadap kebijaksanaan pemerintah. Tekanan-tekanan 

eksternal dari pemerintah dengan segala peraturannya mempengaruhi 

penetapan kompensasi perusahaan. Dengan memenuhi syarat-syarat 

dalam menetapkan besarnya  kompensasi dan memperhatikan faktor 
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yang mempengaruhinya, maka suatu perusahaan akan dapat 

menetapkan kompenasi yang tepat. 

 

d. Macam-macam Pemberian Kompensasi 

 Menurut Simamora (1997:102) menyebutkan bahwa terminologi 

atau pembagian dari pemberian kompensasi terbagi dalam bentuk 

pemberian kompensasi langsung dan pemberian kompensasi tidak 

langsung. 

Pemberian kompensasi finansial langsung ((direct financial 

compencation) terdiri dari bayaran yang diperoleh dalam bentuk gaji, 

upah, bonus, dan komisi, pemberian kompensasi finansial tidak langsung 

(indirect financial compencation) yang disebut juga tunjangan meliputi 

semua imbalan financial yang tidak tercakup dalam pemberian 

kompensasi langsung. Pemberian kompensasi non financial (non 

financial compencation) terdiri dari kepuasan yang diperoleh seseorang. 
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GAMBAR 2.1 

Pemberian kompensasi finasial dan non finansial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Simamora 

Gambar 2.1 diatas menunjukkaan bagan tentang pemberian 

kompensasi finansial dan nonfinansial menurut Simamora (1997:105), 

sedangkan pemberian kompensasi yang tepat dan efektif dalam 

organisasi harus memenuhi syarat adil dan layak pada karyawan. Agar 

kompensasi 

Finansial Non finansial 
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tabungan 

 Anuitas 

pembekuan 

saham 

Bayaran insentif 
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 Bonus  

 Komisi 
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laba 
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kesehatan 

 asuransi 

 Pensiun 

 astek 

Bayaran diluar 

jam 
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 Kendaraan 
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pemberian kompensasi berjalan efektif, organisasi perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip pemberian kompensasi menurut Wayne F. Carcia ada 

delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian kompensasi 

yaitu: 

a. Prinsip kewajaran, artinya pemberian kompensasi dengan 

memperhatikan perbandingan antara jumlah gaji tertinggi dan 

terendah biaya hidup dan sebagainya. 

b. Prinsip keadilan, artinya dalam pemberian kompensasi harus 

terdapat unsur keadilan baik dalam kaitanya dengan unsur waktu 

kerja maupun prestasi kerja. Secara internal karyawan yang 

melaksanakan tugas yang sejenis mendapatkan imbalan yang sama 

atau sebanding pula. 

c. Prinsip keamanan artinya pemberian kompensasi juga 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pekerjaan 

atau jabatan. 

d. Prinsip kejelasan artinya pemberian kompensasi mudah dihitung atau 

mudah dimengerti oleh karyawan. 

e. Prinsip pengendalian kerja artinya dalam pemberian kompensasi 

harus dihindari dari unsur pemborosan organisasi. 

f. Prinsip perangsang, artinya pemberian kompensasi harus mampu 

merangsang karyawan untuk memberikan sumbangan yang 

maksimal atau kontribusi pada organisasi. 
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g. Prinsip keseimbangan, artinya pemberian kompensasi harus 

mempertimbangkan keseimbangan antara pemberian kompensasi 

yang diberikan karena kaitanya dengan pekerjaan atau jabatan, 

dengan yang tidak terkait dengan pekerjaan dan jabatan. 

h. Prinsip kesepakatan, artinya dalam pemberian kompensasi 

hendaknya merupakan hasil atau kesempatan bersama antara  

karyawan dengan pihak manajemen dalam organisasi. 

 Kompensasi (compencation) meliputi kembalian-kembalian 

finansial berupa gaji/upah dan tunjangan yang diterima oleh para 

karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Istilahnya 

pemberian kompensasi sering digunakan secara bergantian dengan 

administrasi gaji dan upah, bagaimanapun istilah pemberian kompensasi 

sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas. Apabila dikelola 

secara benar, pemberian kompensasi membantu organisasi mencapai  

tujuan-tujuan dalam memperoleh, memelihara dan mempertahankan 

tenaga kerja yang produktif. 

 Pemberian kompensasi dan produktivitas kerja memiliki hubungan 

yang sangat erat. Kebanyakan studi menunjukkan bahwa pemberian 

kompensasi sangatlah penting dan mempunyai dampak yang besar pada 

produktivitas kerja secara totalitas. 

Menurut Gary Dessler (1996:350) ada 2 (dua) macam bentuk 

pembayaran kompensasi karyawan yaitu : 
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1. Pembayaran secara langsung (direct financial payment), yaitu 

pembayaran dalam bentuk uang yang dilaksanakan secara langsung, 

sebagai suatu imbalan kepada karyawan yang mencurahkan tenaganya 

untuk perusahaan. Pembayaran secara langsung dapat berupa gaji, 

komisi, dan bonus. 

2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment), yaitu : suatu 

pembayaran yang tidak langsung diberikan kepada karyawan yang 

telah memberikan tenaganya untuk perusahaan biasanya berupa 

tunjangan dan fasilitas.  

 Berdasarkan pengertian kompensasi yang telah dikemukaan di atas, 

bahwa kompensasi yang diberikan kepada karyawan selain yang berupa 

gaji, juga berupa tunjangan dan fasiltas. Oleh karena itu kompensasi 

dapat berupa :  

1) Kompensasi Finansial 

a. Gaji  

Gaji adalah penghargaan energi karyawan yang 

dimanifestasikan sebagai hasil produksi atau suatu jasa yang 

dianggap sama, dengan itu yang berupa tanpa jaminan yang pasti 

dalam tiap-tiap minggu atau per harinya (As'ad, 1991:89). Gaji 

adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian 

jasa yang telah dilakukan berfungsi sebagai jaminan 

kelangsungan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan 

menurut suatu persetujuan undang-undang dan peraturan yang 
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dibayarkan atas perjanjian kerja antara pemberi kerja dan 

penerima kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 

kerja (Heidjrachman R, 1990:128). Gaji merupakan suatu 

penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada 

menerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan 

akan dilakukan berfungsi sebagai jaminan kelangsungan 

kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi atau nilai 

dalam bentuk uang yang ditentukan menurut perjanjian kerja 

antara pemberi kerja/ majikan/ perusahaan dengan penerima 

kerja/buruh/pekerja. Gaji pada umumnya diwujudkan dalam 

bentuk uang, karena uang adalah alat tukar yang paling mudah 

dan sudah merupakan alat standart dalam lalu lintas 

perekonomian negara maupun antar negara.  

b. Insentif 

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar 

gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program insentif 

disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan 

produktivitas, penjualan, keuntungan, atau upaya pemangkasan 

biaya. Tujuan utama program insentif adalah untuk mendorong 

dan mengimbali produktivitas karyawan dan efektivitas biaya 

(Gary Dessler, 1996:350). Program insentif terdiri atas dua jenis :  
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1) Program insentif individu yang memberikan kompensasi 

menurut penjualan, produktivitas atau penghematan biaya 

yang dapat dihubungkan dengan karyawan tertentu. 

2) Program insentif kelompok yang mengalokasikan kompensasi 

kepada sebuah kelompok karyawan (berdasarkan 

departemen, produktivitas atau kelompik kerja) karena 

melampaui standar-standar profitabilitas, produktivitas atau 

penghematan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. 

c. Tunjangan  

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai suatu 

kebijakan paket tunjangan, dengan maksud untuk mendorong para 

karyawan untuk berprestasi sehingga akan meningkatkan 

produktivitas kerja (Ranupandojo 1994:123). Tunjangan 

merupakan penghasilan atau pendapatan yang diberikan oleh 

perusahaan yang dapat berupa uang atau barang maupun jaminan 

sosial. Tunjangan dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu: 

1) Tunjangan Bayaran Suplemen  

Tunjangan bayaran suplemen adalah tunjangan bagi 

waktu tidak aktif. Bekerja tunjangan suplemen ini mencakup : 

- Tunjangan ketunakaryaan 

- Uang liburan dan hari libur 

- Uang sakit 

- Uang pesangon  
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2) Tunjangan Asuransi  

Tunjangan asuransi ini meliputi beberapa hal yaitu 

Asuransi jiwa, Asuransi    perawatan. Asuransi pengobatan. 

 3) Tunjangan Masa Tua  

 Tunjangan masa tua ini meliputi jaminan sosial dan 

tunjangan ahli waris. 

4) Tunjangan Pelayanan Pegawai  

 Pada umumnya perusahaan menyediakan suatu jajaran 

pelayanan fasilitas  bagi karyawan selain memberikan 

tunjangan-tunjangan tersebut di atas. Adapun tunjangan 

pelayanan pegawai yang dimaksud terdiri dari : Tunjangan 

pelayanan pribadi dan Tunjangan pelayanan pekerjaan. 

d. Fasilitas  

Fasilitas ialah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, 

ditempati dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungan 

langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas atau prestasi kerja, 

(Moenir 1990 : 197). Dari pengertian ini maka fasilitas dapat 

dibagi atas 3 golongan besar yaitu :  

1. Fasilitas Alat Kerja  

Seorang pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan 

pekerjaan yang ditugaskan kepada tanpa disertai alat kerja. 

Alat kerja ini pun terbagi atas dua jenis : alat kerja manajemen 
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dan alat kerja operasional. Alat kerja manajemen berupa aturan 

yang menetapkan kewenangan dan kekuasaan dalam 

menjalankan kewajibannya. Jadi dengan alat kewenangan dan 

kekuasaan itulah manajemen dapat menjalankan fungsinya 

untuk memimpin, mengarahkan, mengatur dan mengawasi 

pelaksanaan pekerjaan oleh pegawai atau pekerja. Alat kerja 

operasional yaitu semua bena atau barang yang berfungsi 

sebagai alat yang langsung digunakan dalam produksi. Dengan 

pengertian ini termasuk di dalamnya semua alat kerja di kantor 

seperti mesin tulis, mesin pengganda, mesin hitung, mesin 

komputer. 

2. Fasilitas Perlengkapan Kerja  

Perlengkapan kerja ialah semua benda atau barang yang 

digunakan dalam pekerjaan tetapi tidak langsung untuk 

berproduksi, melainkan berfungsi sebagai pelancar dan 

penyegar dalam pekerjaan  

3. Fasiltas Sosial  

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan oleh 

pegawai yang berfungsi sosial. Fasilitas sosial meliputi :  

a) Penyediaan asrama untuk pegawai bujangan, mess, dan 

rumah dinas 

b) Penyediaan kendaraan bermotor. 

c) Penyediaan Musholla. 
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d) Penyediaan Tempat-tempat istirahat. 

e) Penyediaan fasilitas pengobatan.  

2) Kompensasi Nonfinansial 

a. Promosi jabatan  

   Promosi jabatan merupakan kompensasi non finansial yang 

menjadi harapan karyawan sebagai bukti pengakuannya terhadap 

prestasi kerja diperusahaan. Suatu promosi berarti perpindahan dari 

suatu jabatan kejabatan lain yang mempunyai status dan tanggung 

jawab yang lebih tinggi. Promosi jabatan adalah proses kegiatan 

pemindahan karyawan dari satu jabatan kepada jabatan lain yang 

lebih tinggi (Alex S Nitisemito, 1991:134). Dengan demikian 

promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan 

wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki 

sebelumnya. Dan pada umumnya promosi juga diikuti dengan 

peningkatan income serta fasilitas yang lain. Tapi promosi itu 

sendiri sebenarnya mempunyai nilai, karena promosi adalah 

merupakan bukti pengakuan antara lain terhadap prestasi kerja dan 

produktivitas kerja. Akhirnya seseorang yang dipromosikan pada 

umumnya dianggap prestasinya adalah baik disamping 

pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Meskipun demikian 

pengakuan ini bersifat relatif dan bukan mutlak. Dengan demikian 

dapat saja seseorang yang dipromosikan karena dianggap 

mempunyai produktivitas kerja rata-rata lebih tinggi dari karyawan 
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yang lain, meskipun mungkin oleh pimpinan produktivitas kerja 

yang ada belum memuaskannya. 

b. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja yang bersih, nyaman dan menyenangkan 

dapat menambah karyawan menjadi betah bekerja dan produktif. 

Lingkungan kerja merupakan betuk kompensasi non finansial yang 

dapat menunjang semangat kerja karyawan. Dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, lingkungan kerja turut menentukan, 

artinya bila lingkungan kerja baik, teratur sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku maka diharapkan dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan (Nitisemito, 1991:184). Keadaan 

yang mendukung lingkungan kerja yaitu (Nitisemito, 1991:192) : 

a. Suasana kerja yang menyenangkan 

b. Tingkat otoriter atasan karyawan dalam bekerja 

c. Tingkat sumber saran dalam kelompok 

d. Kesempatan untuk mengembangkan bakatnya 

e. Ketentraman 

f. Ruangan atau tempat dimana ia bekerja 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan kompensasi 

adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan 

yang selain terdiri dari upah/gaji, dapat pula berupa tunjangan, 

fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan, tunjangan kendaraan, 
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tunjangan pekaian keluarga, tunjangan kesehatan dan sebagainya 

yang dapat dinilai dengan uang.  

Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sangat berarti 

bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai kerja mereka diantara para karyawan 

itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Bagi tenaga kerja,kompensasi 

adalah sekedar uang dalam jumlah tertentu dan tunjangan, serta 

berbagai macam imbalan yang dapat dibelanjakan untuk membeli 

serangkaian benda material dan jasa. Berdasarkan uraian di atas 

kompensasi dapat dijabarkan kedalam 6 variabel yaitu: 

1. Upah  

Upah dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator 

Upah yang sesuai keadilan, Kelayakan upah, Upah sesuai 

dengan pengorbanan, Upah sesuai dengan kebutuhan dan Upah 

yang diberikan sesuai dengan aturan pemerintah. 

2. Insentif 

Insentif dalam penelitian ini diukur berdasarkan indikator 

Penyelesaian tugas dengan baik, insentif yang diterima sesuai 

standar kelayakan, insentif yang diberikan mendorong untuk 

lebih giat bekerja, insentif yang diterima dapat memenuhi 

kebutuhan secara minimal, mengandung unsur keadilan. 

 

 



34 

3. Tunjangan 

Tunjangan diukur berdasarkan indikator tunjangan hari raya 

sesuai dengan kebijakan pemerintah, tunjangan suplemen, 

tunjangan uang makan, tunjangan perlengkapan kerja, tunjangan 

hari tua. 

4. Fasilitas 

Fasilitas diukur berdasarkan indikator, Penyediaan tempat 

ibadah, Penyediaan kantin, fasilitas keamanan, fasilitas 

pengobatan, dll. 

5. Promosi jabatan 

Promosi jabatan diukur promosi jabatan sesuai dengan 

kebutuhan, promosi jabatan sesuai dengan senioritas 

berdasarkan lama waktu bekerja, promosi jabatan sesuai dengan 

keahlian dan kesempatan yang sama diantara karyawan, promosi 

karyawan akan termotivasi untuk mengembangkan diri dan 

promosi menimbulkan pengalaman dan pengetahuan baru bgi 

karyawan dan itu akan merupakan daya dorong bagi karyawan 

lain.  

6. Lingkungan kerja  

Lingkungan kerja diukur berdasarkan indikator Tempat 

kerja yang cukup lampu penerangan, Ketenangan, Sirkulasi 

udara, Kebersihan dan Kenyamanan di lingkungan kerja. 
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2. Produktivitas 

a. Pengertian Produktivitas 

Produktivitas kerja mempunyai peranan yang penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Produktivitas kerja 

merupakan faktor penentu yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan 

dan mengembangkan usaha. Suatu organisasi yang ingin meningkatkan 

daya tahannya sehingga meningkatkan kemampuannya untuk tumbuh 

dan berkembang, maka harus sungguh-sungguh memperhatikan faktor 

produktivitas. 

Produkivitas adalah hal yang mendorong untuk menghasilkan 

sesuatu yang lebih banyak dari pada yang telah atau sedang berada dalam 

usahanya. Pokoknya menambah kegiatan guna menghasilkan lebih dari 

yang telah dicapai sebelumnya (Soenardi, 1990:3).  

Produktivitas kerja adalah kemampun memperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya dari sarana dan prasara yang tersedia dengan 

menghasilkan keluaran/output, bahkan kalau mungkin yang maksimal 

(Siagian, 1995:154). 

Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional mempunyai 

pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu 

kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih 

baik  dari hari ini. 

Produktivitas mengandung arti perbandingan antara hasil yang 

dicapai dengan keseluruhan sumberdaya yang digunakan (Umar, 2003:9). 
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Produktivitas kerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang baik 

dari kualitas maupun kuantitas, ketepatan waktu serta target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Muchdarsah Sinungan (1995:12) 

Pengertian produktivitas adalah sebagai berikut: “ Produktivitas 

adalah merupakan suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang 

ditanyatakan dengan hasil kegiatan yang seharusnya”. (Ahyari,1996) 

Definisi produktivitas tersebut diatas, masing-masing pihak 

memberikan devinisi yang berbeda-beda. Namun artinya jelas memiliki 

maksud yang tidak berbeda. Yaitu produktivitas merupakan 

perbandingan terhadap jumlah keseluruhan sumber-sumber yang 

dipergunakan oleh unit tersebut.  

Arti produktivitas kerja adalah sebagai berikut: 

Secara umum produktivitas kerja diartikan sebagai efisiensi dan 

penggunaan sumberdaya untuk menghasilkan keluarga. Sedangkan untuk 

ukuran produktivitas kerja pada umumnya adalah rasio yang 

berhubungan dengan keluar masukan (tenaga kerja, modal,energi dan 

sebagainya), yang menghasilkan keluaran tersebut. Secara lebih spesifik 

produktivitas adalah volume barang atau jasa yang sebenarnya dihasilkan 

secara fisik, dengan volume memasukkan secara fisik pula. (Ravianto, 

1993). 
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b. Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 

menurut Anoraga (1997:178) antara lain : 

1. Motivasi 

Pimpinan perusahaan perlu mengetahui motivasi kerja dari 

karyawan tersebut, dengan mengetahui motivasi karyawan maka 

pimpinan dapat mendorong karyawan bekerja lebih baik dan dapat 

meningkatkan produktivitas kerjanya. Motivasi yang dapat digunakan 

perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan 

menaikan gaji karyawan dan menambah fasilitas kerja yang ada. 

2. Pendidikan  

Melalui pendidikan, seorang karyawan akan terbentuk dan 

bertambah wawasannya, serta dapat mengerjakan sesuatu dengan 

lebih cepat, sedangkan latihan akan membentuk dan meningkatkan 

ketrampilan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin 

tinggi tingkat produktivitasnya. Sebaliknya semakin rendah tingkat 

pendidikan, maka semakin rendah pula tingkat produktivitasnya. 

3. Kompensasi  

Kompensasi finansial yang berupa upah, insentif, tunjangan 

dan fasilitas  yang diberikan karyawan akan memberi semangat kerja 

karyawan. Kompensasi non finansial berupa promosi jabatan dan 

lingkungan kerja dapat memacu semangat kerja karyawan sehingga 

produktivitas kerja karyawan meningkat. 
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4. Ketrampilan  

Ketrampilan seseorang berpengaruh terhadap produktivitas 

kerjanya, ketrampilan karyawan dalam perusahaan dapat ditingkatkan 

melalui berbagai pelatihan seperti kursus, seminar, penataran dan 

diklat. 

5. Sikap Etika Kerja 

Sikap seseorang atau kelompok orang dalam membina 

hubungan yang serasi, selaras dan seimbang didalam kelompok itu 

sendiri maupun dengan kelompok lain. 

6. Gizi dan Kesehatan  

Keadaan gizi dan kesehatan dari karyawan baik, maka 

kontribusi yang diberikan oleh tenaga kerja tersebut akan meningkat 

sesuai dengan kemampuan dan kesegaran fisik dan mentalnya. 

7. Disiplin Kerja  

Disiplin kerja adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok 

yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala 

peraturan yang telah ditentukan. 

8. Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja disini yaitu suhu, penerangan, kebersihan 

dan hubungan antar karyawan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan 

karena sering karyawan enggan bekerja karena tidak ada kekompakan 

dalam kelompok kerja maupun dalam suasana kerja yang tidak 

menyenangkan. 
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9. Teknologi 

Kemajuan teknologi yang meliputi peralatan yang semakin 

berkembang dengan pesat akan dapat mendukung tingkat 

produktivitas dengan mempermudah manusia dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

10. Jaminan Sosial  

Pemberian penghasilan dan jaminan social tercermin dalam 

sistem pengupahan. Karyawan yang menghasilkan keluaran yang 

lebih banyak,biasanya memperoleh penghasilan dan jaminan sosial 

yang lebih baik. 

11. Manajemen  

Manajemen pada prinsipnya menerapkan efisiensi dengan 

jalan menggunakan sumber daya yang optimal, baik di dalam maupun 

di luar perusahan. 

12. Kesempatan berprestasi 

Tingkat produktivitas kerja tergantung pada kesempatan yang 

terbuka, seperti kemampuan untuk bekerja, pekerjaan sesuai dengan 

tingkat pendidikan dan ketrampilan, juga kesempatan didalam 

mengembangkan diri. Kesempatan yang diharapkan secara terus-

menerus akan dapat berkembang, sebab akan meningkatkan 

produktivitas kerja dan dapat menghindari pengangguran. 
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Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja 

(Simamora,1997:612) 

1. Kuantitas Kerja  

Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh 

karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standart yang 

ada atau ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Kualitas Kerja  

Kualitas kerja adalah merupakan suatu standart hasil yang 

berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh 

karyawan dalam hal ini merupakan suatu kemampuan karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan 

perbandingan standart yang ditetapkan oleh perusahaan. 

3. Ketetapan Waktu 

Ketepatan waktu adalah seberapa cepat karyawan mengerjakan 

pekerjaannya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh perusahaan. 

 

3. Hubungan Antara Kompensasi dan Produktivitas 

Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan, pasti 

mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Begitu pula dengan karyawan yang 

bekerja pada suatu perusahaan, sudah barang tentu mempunyai maksud, 

apalagi hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Karyawan bekerja 

pada umumnya akan mengharapkan imbalan yang berwujud seperti upah 

atau gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tanpa terpenuhinya 
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kebutuhan tersebut karyawan tidak akan dapat bekerja dengan baik, oleh 

karena itu untuk mengharapkan karyawan agar bekerja lebih baik, harus ada 

faktor yang mempengaruhinya, terutama tingkat besar kecilnya upah. 

Pemberian kompensasi tidak sesuai dengan prestasi kerja yang telah 

dikorbankan, maka mengakibatkan kinerja yang dilakukan oleh karyawan 

tidak efektif sehingga produktivitas yang dihasilkan tidak maksimal dan itu 

bisa merugikan perusahaan. 

Menurut Umar (2001:9) kriteria ukuran produktivitas kerja yang 

umum dipakai adalah: kuantitas dan ketepatan waktu. Peningkatan hasil 

produksi dapat dipengaruhi oleh model penambahan mesin-mesin baru, 

penambahan tenaga kerja dan lain-lain. Tidak dapat disangkal bahwa upah 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap produktivitas kerja karyawan 

yang nantinya dapat meningkatkan produksi perusahaan karena upah dapat 

meningkatkan semangat kerja para karyawan yang mempunyai hubungan 

erat dengan produktivitas kerja. Pemberian upah yang kurang efektif maka 

dapat mempengaruhi absensi karyawan, keluar/masuknya karyawan, 

keterlambatan dalam melakukan pekerjaan, sering terjadi kesalahan-

kesalahan dan tingkat kerusakan yang tinggi. Faktor-faktor ini sangat 

mempengaruhi jumlah hasil produksi sehingga produktivitas perusahaan 

akan menurun. 

Kebijaksanaan kompensasi mempunyai hubungan positif dengan 

produktivitas kerja. Hal ini dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan 

produktivitas kerja harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari 
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bagi karyawan bila sistem pengupahan sesuai dengan standart atau aturan 

yang berlaku serta menghindari timbulnya kegelisahaan, tuntutan 

pemogokan karyawan, karena pengupahan atau gaji karyawan tidak sesuai. 

 

C. Kerangka Pikir 

Manusia sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan dalam organisasi, 

mereka merupakan makhluk yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan 

serta harapan-harapan tertentu. Pada hakekatnya usaha yang dilakukan manusia 

yang dilakukan manusia termasuk dalam bentuk pemenuhan kebutuhan (need) 

sebagai manusia. Dengan kata lain, di satu pihak karyawan menggunakan 

pengtahuan, ketrampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk berkarya pada 

suatu lembaga, di lain pihak ia mengharapkan akan memperoleh pemberian 

kompensasi dari pekerjaanya, menurut Simamora (1997:102) pemberian 

kompensasi terbagi dalam bentuk pemberian kompensasi finansial (financial 

compencation) yang terdiri dari pemberian kompensasi  langsung dan 

pemberian kompensasi tidak langsung dan pemberian kompensasi non 

financial  (non financial compencation) baik finansial maupun non finansial, 

pemberian kompensasi merupakan salah satu alasan seorang karyawan 

bertahan di suatu organisasi. 

Pemeliharaan karyawan oleh perusahaan tidak lepas dari peningkatan 

produktivitas kerja karyawan itu sendiri. Produktivitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan 

aktivitas suatu organisasi. Setiap organisasi menginvestasikan sumber-sumber 
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daya vital secara efisien dan efektif, agar dapat memberikan hasil yang lebih 

baik. 

Produktivitas kerja dipengaruhi beberapa faktor diantaranya yaitu 

motivasi, pendidikan, kompensasi, ketrampilan, sikap etika kerja, gizi, disiplin 

kerja, lingkungan kerja, teknologi, jaminan sosial, manajemen dan kesempatan 

berprestasi. Begitu kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja maka penelitian ini dibatasi hanya pada kompensasi, hal ini 

disebabkan karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti. Faktor-faktor 

yang paling pokok mempengaruhi produktivitas kerja karyawan dalam 

penelitian ini adalah kompensasi, baik kompensasi finansial (upah, insentif, 

tunjangan, fasilitas) maupun kompensasi non finansial (promosi jabatan dan 

lingkungan kerja).  

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 
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Keterangan: 

Berdasarkan  bagan di atas maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Unsur atau komponen yang 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan adalah kompensasi, dimana 

kompensasi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk kompensasi 

financial, terdiri dari bayaran yang diperoleh seorang karyawan dalam bentuk 

gaji, uang lembur, THR, asuransi dan bentuk kompensasi non financial yang 

meliputi semua imbalan yang tidak dinilai dengan bentuk uang misalnya; 

tempat ibadah, poliklinik, promosi jabatan, dan pakaian dinas karyawan. Yang 

kesemuanya itu memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, dan 

jika diberikan secara tepat dan benar (adil dan layak), maka tingkat 

kemangkiran, kesetiaan dan keluhan dari karyawan akan lebih rendah, dengan 

melihat kesemuanya itu maka dapat diketahui produktivitas kerjanya tinggi. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat 

mengambil hipotesa “Diduga kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

berpengaruh nyata (signifikan) terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi PR. Gading Mas Kediri” 


