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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Peneliti Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Amrullah (2008) dengan judul 

“Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Matahari Departemen 

Store Malang”. Dari hasil penelitian tersebut diketahui pemberian kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan Matahari Departemen Store Malang. Hal ini 

didukung oleh hasil perhitungan regresi yang dihasilkan persamaan Y= 

0,356+0,566X1+0,496X2, dari hasil F hitung sebesar 24,463>F table sebesar 

3,259 pada tingkat signifikansi 5% dimana kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t hitung untuk kompensasi finansial  

(X1) adalah sebesar 3,251 dan kompensasi non finansial 2, 028. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa variabel kompensasi finansial (X1) dan 

kompensasi non finansial (X2) mempunyai nilai t hitung lebih besar daripada 

nilai t tabel , artinya secara parsial variabel kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial dapat memberi pengaruh signifikansi terhadap 

kinerja kerja karyawan Matahari Departemen Store Malang. 

Menurut Novi Dwi Handoko Sunaryo (2007) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

karyawan bagian Pelayanan dan Pengolahan POS PT. POS Indonesia Cabang 
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Madiun“ dari hasil penelitian tersebut diketahui pemberian kompensasi 

finansial langsung dan tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan bagian Pelayanan dan Pengolahan POS 

PT.POS Indonesia cabang Madiun.  

Hal ini didukung oleh hasil perhitungan regresi yang dihasilkan 

persamaan Y= -3,194+ 0,631X1+0,575X2+e, dari hasil uji F hitung sebesar 

56,055> F table sebesar 3,175 pada tingkat signifikan 5% dimana kompensasi 

finansial langsung dan tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t hitung untuk kompensasi 

finansial langsung (X1) adalah sebesar 5,719 dan kompensasi finansial tidak 

langsung(X2) sebesar 3,744. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 

variabel kompensasi finansial langsung (XI) dan kompensasi finansial tidak 

langsung (X2) mempunyai nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel, 

artinya secara parsial variabel kompensasi finansial langsung dan tidak 

langsung secara parsial dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan bagian pelayana dan Pengolahan Pos PT. POS 

Indonesia Cabang Madiun. 

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam penelitian terdahulu adalah 

melanjutkan penelitian terdahulu dalam waktu dan objek yang berbeda, 

dengan menggunakan analisis yang sama dan sekaligus sebagai bahan 

pertimbangan dan acuan perbandingan serta pengembangan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan penelitian sekarang.  
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

Judul Variabel Alat Analisis 

Penelitian terdahulu : 

Amrullah (2008) dengan 

judul”Pengaruh 

Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan 

Matahari Departmen 

Store Malang”. 

Variabel Bebas (X) 

X1 : Kompensasi 

Finansial  

X2  : Kompensasi Non 

Finansial 

Variabel Terikat (Y) 

Y  : Kinerja 

Analisis regresi linear 

berganda dengan 

menggunakan uji F dan 

Uji t 

 

Penelitian Terdahulu 

Novi Dwi Handoko 

Sunaryo  (2007) dengan 

judul “Pengaruh 

Pemberian Kompensasi 

Terhadap Kepuasan  

Karyawan  Bagian 

Pelayanan dan 

Pengolahan Pos PT. Pos 

Indonesia Cabang 

Madiun”. 

Variabel Bebas (X) 

X1 : Kompensasi 

Finansial Langsung 

X2 : Kompensasi 

Finansial Tidak 

Langsung 

Variabel Terikat (Y) 

Y : Kepuasan Kerja  

 

Analisis regresi linear 

berganda dengan 

menggunakan uji F dan 

Uji t 

 

Peneliti sekarang : 

“Pengaruh Pemberian 

Kompensasi terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan IDOLA 

BUSANA 

TULUNGAGUNG 

Variabel bebas (X) 

X1 : Kompensasi 

Finansial Langsung 

X2 : Kompensasi 

Finansial Tidak 

Langsung 

Variabel Terikat (Y) 

Y  : Kepuasan Kerja 

Analisis regresi linear 

berganda dengan 

menggunakan uji F dan 

Uji t 

 

Data diolah : Amrullah (2008) dan Novi Dwi Handoko (2007) 
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Dari uraian di atas digunakan untuk membedakan pengaruh pemberian 

kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan, antara karyawan Matahari 

Depatemen Store Malang dan Pengaruh Pemberian Kompensasi Finansial 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Pelayanan Dan Pengolahan Pos 

PT. POS Indonesia Cabang Madiun dan faktor- faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan Idola Busana Tulungagung. Adapun perbedaannya 

terletak pada variabel bebas dan ,objek penelitian , waktu penelitian. 

Persamaannya yaitu sama – sama mengangkat tema permasalahan 

kompensasi, alat analisis yang digunakan sama- sama menggunakan regresi 

linier berganda dengan menggunakan uji f dan uji t. 

B. Landasan Teori  

1. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Dalam hubungannya dengan kesejahteraan hidup para 

pegawai, suatu organisasi harus secara efektif memberikan 

kompensasi sesuai dengan beban kerja yang diterima pegawai. 

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung 

maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kepuasan 

kerja karyawan. Karena itu semestinya pemberian kompensasi kepada 

karyawan perlu mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen 

instasi agar kepuasan kerja karyawan terus meningkat. Berkaitan 

dengan hal tersebut diperlukan penelitian mengenai variabel yang 

berpengaruh terhadap kompensasi dan kepuasan karyawan.  
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Salah satu fenomena yang muncul saat ini adalah kebijakan 

pemberian kompensasi yang cenderung yang masih belum 

sepenuhnya sesuai dengan harapan karyawan, sedangkan kompensasi 

itu sendiri adalah merupakan salah satu faktor untuk mendorong 

karyawan agar memiliki kepuasan kerja tinggi. 

Robin (1996:246) kompensasi yang mengandung pengertian 

yang sama dengan upah variabel yaitu sebagian dari upah karyawan 

yang didasarkan pada suatu ukuran kinerja individual atau organisasi. 

Umar Husein (1997:320)  kompensasi dapat didefinisikan sesuatau 

yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Rivai 

(2009:741) mengemukakan bahwa kompensasi merupakan sesuatau 

yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka 

pada perusahaan.  

Simamora (2003:442) menyatakan kompensasi merupakan apa 

yang diterima oleh karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada 

organisasi. Hasibuan (2002:118) menyatakan bahwa kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang , barang langsung, 

atau tidak langsung diterima karyawan sebagai imbal atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Martoyo (1987:98) berpendapat bahwa 

kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian 

bagi”employes” baik yang langsung berupa uang (finansial) maupun 

yang tidak langsung berupa uang non finansial. 
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b. Macam- macam kompensasi 

Umar Husein (1997;320) Kompensasi Finansial , sesuatu yang 

diterima oleh karyawan dalam bentuk seperti gaji atau upah, bonus , 

premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar 

oleh organisasi. 

Imbalan Nonfinansial, dimaksudkan untuk mempertahankan 

karyawan dalam jangka panjang seperti penyelenggaraan program-

progam pelayanan bagi karyawan yang berupaya untuk menciptakan 

kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan seperti program 

rekreasi, cafetaria, dan tempat beribadat. 

Umar Husein (1998:16) Imbalan atau balas jasa yang diterima 

karyawan dibagi atas dua macam,  yaitu imbalan yang bersifat 

finansial(sering disebut kompensasi langsung) satu lagi adalah non 

finansial (sering disebut Kompensasi Pelengkap) 

1) Imbalan Finansial, sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam 

bentuk gaji atau upah, bonus, premi pengobatan , asuransi, dan lain-

lain yang sejenis  yang dibayar oleh organisasi 

2) Imbalan Non-Financial, dimaksudkan untuk mempetahankan 

karyawan, dalam jangka panjang seperti penyelenggaraan program-

program pelayanan bagi karyawan yang berupaya untuk 

menciptakan kondisis dan lingkunagn Kerja yang menyenangkan, 

seperti program rekreasi, cafetaria. 



18 
 

Simamora (2006:442) menyatakan program kompensasi dibagi 

kedalam bentuk kompensasi langsung (direct compensation) dan 

kompensasi tidak langsung (indirect compensation) 

1) Kompensasi finansial langsung (direct compensation) adalah 

kompensasi dasar yang diterima oleh karyawan yang terdiri dari: 

a)  Bayaran (pay) yang diperoleh seorang dalam bentuk gaji (salary) 

dan upah (wage). 

b)  Bayaran prestasi (Mert Pay) 

c)  Bayaran insentif (incentive pay) yang terdiri dari bonus , komisi, 

pembagian laba, pembagian keuntungan. 

d)  Bayaran Tertangguh (deffered pay) yang terdiri dari program 

tabungan 

2) Kompensasi finansial tidak langsung (indirect financial 

compensation) adalah meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak 

termasuk dalam kompensasi finansial langsung kompensasi  jenis ini 

meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara 

tidak langsung oleh karyawan terdiri dari: 

a) Program perlindungan yang mencakup asuransi kesehatan, 

asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja 

b) Bayaran diluar jam kerja yang mencakup liburan,hari besar,cuti 

tahunan  

c) Fasilitas yang mencakup kendaraan, ruang kantor, tempat parkir 
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3) Kompensasi non finansial (non financial compensation) yang terdiri 

dari: 

a) Pekerjaan yang mencakup tugas-tugas yang menarik ,tantangan, 

tanggung jawab, pengakuan dan rasa pencapaian. 

b) Lingkungan kerja yang mencakup kebijakan yang sehat ,supervise 

yang kompeten, kerabat kerja yang menyenangkan dan 

lingkungan kerja yang nyaman. 

Mangkunegara (2007:85) menyatakan ada dua bentuk 

kompensasi, yaitu bentuk langsung yang merupakan upah dan gaji, 

bentuk kompensasi yang tak langsung merupakan pelayanan dan 

keuntungan. 

1) Upah dan gaji 

a) Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja atau 

uang yang biasanya dibayarkan kepada karyawan secara per jam, 

per hari, dan per setengah hari 

b) Gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada pegawai atas jasa 

pelayanannya yang diberikan secara bulanan. 

2) Benefit (Keuntungan) dan Pelayanan 

a) Benefit adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai 

yang secara cepat dapat ditentukan. Adapun kriterianya yaitu 

biaya, kemampuan membayar, kebutuhan, kekuatan kerja, 

tanggung jawab sosial, reaksi kekuatan kerja, dan relasi umum. 
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b) Pelayanan seperti surat kabar perusahaan, toko perusahaan, 

discount (potongan harga ) produk perusahaan, pemberian makan 

siang, adanya fasilitas medis, tempat parkir, adanya program 

rekreasi. 

c. Tujuan-tujuan kompensasi 

Menurut Handoko(2000:155) tujuan kompensasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Memperoleh personalia yang Qualified 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para 

pelamar. Karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga 

kerja ,tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan 

permintaan tenaga kerja. Kadang- kadang tingkat gaji yang relatif 

tinggi diperlukan  

2) Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang 

Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif , niscaya banyak karyawan 

yang baik akan ke luar. Untuk mencegah perputaran karyawan, 

pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan – 

perusahaan lain. 

3) Menjamin keadilan  

Admisnistrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk 

memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan 

eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat 

kompensasi. Dalam hal ini kompensasi yang diberikan kepada 
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karyawan disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.Sesuai 

peraturan pemerintah patokan minimal pemberian upah yang berlaku 

saat ini adalah sebesar UMR (upah minimum regional), maka 

perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawannya 

minimum sebesar UMR tersebut 

4) Menghargai perilaku yang diinginkan 

Kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang 

diinginkan. Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, 

tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai 

melalui rencana kompensasi yang efektif 

5) Mengendalikan biaya- biaya 

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk               

mendapatkan dan mempertahankan sumberdaya manusianya pada 

tingkat biaya yang layak. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian 

sistematik organisasi dapat dapat membayar kurang (underpay) atau 

lebih (oveerpay) kepada para karyawanya. 

6) Memenuhi peraturan-peraturan legal  

Seperti aspek –aspek manajemen personalia lainnya, administrasi 

kompensasi menghadapi batasan-batasan legal. Program kompensasi 

yang baik memperhatikan kendala- kendala tersebut dan memenuhi 

semua peraturan pemerintah yang mengatur kompensasi karyawan.  
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d. Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kebijaksanaan Kompensasi 

1) Suplai dan permintaan tenaga kerja 

Beberapa jenis pekerjaan mungkin harus dibayar lebih tinggi 

daripada yang ditunjukan oleh nilai relatipnya karena desakan 

kondisi pasar.  

2) Serikat kerja  

Lemah atau kuatnya serikat karyawan mencerminkan kemampuan 

organisasi karyawan tersebut untuk menggunakan kekuatan atau 

pengaruh mereka pada penentuan tingkat kompensasi. Semakin kuat 

kekuatan serikat berarti semakin kuat posisi perundingan karyawan 

dalam penetapan tingkat upah mereka. 

3) Produktivitas  

Perusahaan harus memperoleh laba untuk menjaga kelangsungan 

hidup dan tumbuh. Tanpa hal ini, perusahaan tidak akan bisa lagi 

bersaing. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membayar para 

karyawan melebihi kontribussi mereka. Bila ini terjadi (bisa karena 

kelangkaan atau kekuatan serikat karyawan), perusahaan biasanya 

merancang kembali pekerjaan-pekerjaan, melatih para karyawan 

baru untuk menaikkan suplai, atau melakukan otomatisasi. 

4) Kesediaan untuk membayar 

Bukan merupakan suatu pernyataan yang berlebihan bahwa 

perusahaan sebenarnya ingin membayar kompensasi secara adil dan 

layak. Oleh karena itu, perusahaan juga merasa bahwa para 
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karyawan seharusnya melakukan pekerjaan sesuai dengan upah yang 

mereka terima.  

Manajemen perlu mendorong para karyawan untuk meningkatkan 

produktivitas mereka agar kompensasi yang lebih tinggi dapat 

dibayarkan.Kemampuan untuk membayar Tanpa memperhatikan 

semua faktor lainnya, dalam jangka panjang, realisasi pemberian 

kompensasi tergantung pada kemampuan membayar perusahaan. 

Setelah disebutkan di atas, kemampuan membayar tergantung pada 

pendapatan dan laba.yang diraih, dimana hal ini dipengaruhi oleh 

produktivitas karyawan yang tercermin dalam biaya tenaga kerja. 

5) Berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian  

Hampir semua organisasi mempunyai kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang mempengaruhi pengupahan dan penggajian. Salah satu 

kebijaksanaan yang umum adalah memberikan kenaikan upah yang 

sama besarnya kepada karyawan anggota serikat. Banyak perusahaan 

mempunyai kebijaksanaan pembayaran bonus(premium) di atas upah 

dasar untuk meminimumkan perputaran karyawan atau untuk 

menarik para karyawan terbaik. Perusahaan-perusahaan lain 

mungkin juga menetapkan kenaikan kompensasi secara otomatis bila 

indeks biaya hidup naik. 

6) Kendala-kendala pemerintah 

Tekanan-tekanan eksternal dan pemerintah dengan segala 

peraturannya mempengaruhi penetapan kompensasi perusahaan. 
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Peraturan upah minimum, upah kerja lembur, dan pembatasan umur 

untuk tenaga kerja anak-anak merupakan beberapa contoh kendala 

kebijakan kompensasi yang berasal dari pemerintah. 

e. Asas kompensasi  

Dalam hal ini kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku. Contoh, sesuai 

peraturan pemerintah patokan minimal pemberian upah yang berlaku 

saat ini adalah sebesar UMR (upah minimum regional), maka 

perusahaan harus memberikan kompensasi kepada karyawannya 

minimum sebesar UMR tersebut. Selain itu Hasibuan (2002:122) 

berpendapat program kompensasi (balas jasa) harus ditetapkan atas 

dasar adil dan layak serta dengan memperhatikan undang-undang 

perburuan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat 

perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan 

merangsang gairah kinerja karyawan. 

1) Asas adil dan layak  

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, 

tanggung jawab, jabatan pekerjaan , dan memenuhi persyaratan 

internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan 

menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi 

dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi 

setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama 
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yang baik, semngat kerja, disiplin, loyalitas, dan kepuasan kerja serta 

stabilitas karyawan lebih baik. 

2) Asas layak dan wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya 

pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, 

penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah 

minimum pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. 

f. Waktu pembayaran kompensasi 

Hasibuan (2002:127) kompensasi harus dibayar tepat pada 

waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan 

karyawan terhadap bonafiditas perusahaan semakin besar, ketenangan 

dan konsistensi kerja akan lebih baik. Jika pembayaran kompensasi 

tidak tepat pada waktunya akan mengakibatkan disiplin, moral, gairah 

kerja karyawan menurun bahkan turnover karyawan semakin beasar. 

Pengusaha harus memahami bahwa balas jasa akan digunakan 

karyawan beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya, dimana kebutuhan ini tidak dapat ditunda misalnya 

makan.  

Kebijaksanaan waktu pembayaran kompensasi hendaknya 

berpedoman daripada menunda lebih baik mempercepat dan 

menetapkan waktu pembayaran yang paling tepat. Waktu pembayaran 

kompensasi yang tepat akan memberikan dampak positif bagi karyawan 

dan perusahaan bersangkutan. Jadi kebijaksanaan harus diprogram 
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dengan baik kompensasi dan diinformasikan secara jelas kepada 

karyawan supaya bermanfaat kepada semua pihak. 

g. Sistem kompensasi  

Hasibuan (2002:124) menyatakan sistem pembayaran kompensasi 

yang umum ditetapkan adalah : 

1) Sistem waktu  

Dalam sistem waktu ini besarnya kompensasi (gaji, upah ditetapkan 

berdasarkan  standar waktu  seperti jam, minggu atau bulan. 

Administrasi pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat 

diterapkan kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. 

Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per 

unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem 

waktu secra periodik setiap bulannya. Besar kompensasi sistem 

waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan 

kepada  prestasi kerjanya. Kebaikan sistem kompensasi yang akan 

dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah pekerja malas pun 

kompensasi tetap dibayar sebesar perjanjian 

2) Sistem hasil (out  put) 

Dalam sistem hasil ini besarnya kompensasi atau upah ditetapkan 

atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja Seperti per potong, meter, 

dan kilogram. Dalam sistem hasil (out put), besarnya kompensasi 

yang harus dibayar selalu didasarkan kepada bayaknya hasil yang 

dipekerjakannya bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. 
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Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan keepada karyawan 

tetap(sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai   

standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.  

Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan pada karyawan yang 

bekerja sungguh-sungguh serta berprestasi baik akan memperoleh 

balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip keadilan betul-betul 

diterapkan. Pada sistem hasil yang perlu mendapat perhatian 

sungguh-sungguh adalah kualitas barang yang dihasilkan karena ada 

kecenderungan dari karyawan untuk mencapai produksi yang lebih 

besar dan kurang memperhatikan kualitasnya.  

Manajer juga perlu memperhatikan jangan sampai karyawan 

memaksa dirinya untuk belajar diluar kemampuannya sehingga 

kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, 

sehingga kurang manusiawi. 

2. Kepuasan Kerja  

a. Pengertian kepuasan kerja 

Menurut Hasibuan (2002:199) definisi atau pengertian kepuasan 

kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya.Menurut Robbin (1996:179) kepuasan kerja didefinisikan 

sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. 

Menurut Husein Umar (2001) kepuasan kerja merupakan penilaian atau 

cerminan dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Menurut 

Handoko (1989:193) Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan 
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emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

para karyawan memandang pekerjaan mereka.  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Menurut Martoyo (2000:142) kepuasan kerja 

dimaksudkan dengan keadaan emosional karyawan dimana terjadi 

ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan 

dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat balas jasa yang memang 

diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. 

b.  Teori – Teori Kepuasan Kerja 

Menurut Mangkunegara (2000:120), terdapat beberapa teori 

mengenai kepuasan kerja para pegawai : 

1. Teori keseimbangan (Equity Theory) 

Adapun komponen dari teori ini adalah : input, outcome, comparison 

person. Input adalah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat 

menunjang pelaksanaan kerja misalnya : pendidikan, pengalaman, 

skill, usaha, dan peralatan. Outcome adalah semua nilai yang 

diperoleh dan dirasakan pegawai misalnya : upah, keuntungan 

tambahan, status simbol, kesempatan untuk berprestasi. Comparison 

person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama, 

seseorang pegawai dalam organisasi yang berbeda atau dirinya 

sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. 
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Menurut teori ini puas atau tidak puas pegawai merupakan hasil 

membandingkan antara input outcome dirinya dengan perbandingan 

input outcome pegawai lain. 

 

2. Teori Perbedaan (Discrepancy Theory) 

Menurut teori ini untuk mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan 

dengan cara menghitung selisih antara upah yang seharusnya dengan 

kenyataan yang dirasakan pegawai. Apabila yang didapat atau 

diperoleh pegawai ternyata lebih besar dari pada apa yang 

diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. 

3. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhi 

atau tidaknya kebutuhan pegawai. Dapat diketahui bahwa pegawai 

akan merasa puas dengan apa yang dibutuhkan. 

4. Teori perbandingan Kelompok (Social Reference Group Theory) 

Menurut teori ini kepuasan kerja pegawai bukanlah tergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja tetapi sangat tergantung pada pandangan 

dan pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai 

kelompok acuan. Jadi pegawai akan merasa puas apabila hasil 

kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh 

kelompok acuan. 

5. Teori Dua Faktor dari Hezberg 

a. Teori pemeliharaan  
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Teori Pemeliharaan disebut pula dissatisfe, hygiene factors, job 

context, extrinsic factors yang meliputi administrasi dan 

kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, hubungan dengan 

pengawas, hubungan dengan subordinat, upah, keamanan kerja, 

kondisi kerja, dan status. 

b. Teori pemotivasian (motivational factors) 

Faktor pemotivasian disebut pula statisfier, motivators, job 

content, intrinsic factors yang meliputi dorongan berprestasi, 

pengenalan kemajuan (advancement), work it life, kesempatan 

berkembang dan tanggung jawab. 

6. Teori Pengharapan (Exceptancy Theory) 

Menurut teori ini pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada 

suatu perlakuan yang diikuti dengan hasil khusus. Hal ini 

menggambarkan bahwa keputusan pegawai yang memungkinkan 

mencapai suatu hasil dapat menuntun hasil lainnya. 

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Robbins (1996:181) menyatakan faktor – faktor yang 

mendorong kepuasan kerja adalah: 

1) Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan lebih cenderung menyukai pekerjaan – pekerjaan yang 

memberi kesempatan mereka kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas, 

kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 



31 
 

mengerjakan. Karakteristik ini membuat kerja secara mental 

menantang. 

 

2) Kompensasi yang pantas 

Para karyawan  menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan sebagai adil, tidak kembar arti, dan segaris 

dengan pengharapan mereka. karyawan dalam melakukan kesalahan 

dan tingkat kesalahan seperti yang perusahaan lakukan. 

3) Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. 

Studi – studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai 

keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan. 

4) Rekan kerja yang mendukung 

Orang – orang yang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau 

prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan 

karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh 

karena itu tidaklah mengejutkan bila mempunyai rekan kerja yang 

ramah dan mendukung mengahantar ke kepuasan kerja yang 

meningkat. 

5) Kesesuaian kepribadian 

Kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang karyawan dan 

okupasi akan menghasilkan seorang individu yang lebih terpuaskan. 
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d. Konsep kepuasan kerja karyawan 

Balas jasa kerja karyawan baik yang berupa finansial langsung 

maupun tidak langsung. Bila kepuasan kerja terjadi, maka pada 

umumnya tercermin pada perasaan karyawan terhadap pekerjaannya, 

yang sering diwujudkan dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi ataupun ditugaskan 

kepadanya dilingkungan kerjanya. Monitoring yang cermat dan 

kontinyu dari kepuasan kerja karyawan tersebut sangat penting untuk 

mendapatkan perhatian pimpinan organisasi, terutama bagian 

personalia. Hal ini disebabkan karena masalah kepuasan kerja dapat 

menimbulkan: 

1) Tingkat absensi karyawan 

2) Perputaran tenaga kerja (turn over) 

3) Semangat kerja 

4) Keluhan – Keluhan 

5) Masalah – masalah personalia yang sangat vital lainnya 

Menurut Martoyo (2007:158) menyatakan bahwa ada korelasi antara 

kepuasan kerja dengan perputaran (turn over) karyawan serta absensinya. 

Makin puas mereka bekerja dalam suatu organisasi makin kecil perputaran 

dan makin jarang adanya absensi karyawan. Sebaliknya kepuasan kerja 

yang rendah akan mengakibatkan perputaran karyawan dan absensi 

karyawan yang tinggi. Apabila digambarkan secara visual adalah sebagai 

seperti pada gambar 2.1 berikut ini: 
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Gambar 2.1 

Kepuaan Kerja dengan Perputaran dan Absensi 

tinggi    Perputaran (turn over) 

      absensi 

 

 

 

rendah 

rendah perputaran dan absensi karyawan tinggi 

 

e.  Indikator kepuasan kerja 

Indikator dari kepuasan kerja menurut Hasibuan (2001:202) 

adalah: 

1) Kedisiplinan 

Kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati peraturan perusahaan 

dan norma – norma sosial yang berlaku di perusahaan. 

2) Moral Kerja  

Suatu sikap dan tingkah laku kerja sama suka rela yang ditujukan 

oleh seorang individu atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan 

kerja 
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3) Turnover 

Ukuran keluar masuknya orang untuk mengisi lowongan untuk 

meninggalkan pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan 

yang disebabkan oleh berbagai alasan. 

f. Pengukuran kepuasan kerja 

Menurut Mangkunegara (2007:126) mengukur kepuasan kerja 

dapat digunakan skala indeks deskripsi jabatan, skala kepuasan kerja 

berdasarkan ekspresi wajah, dan kuisioner kepuasan kerja Minnesota 

1) Pengukuran Kepuasan Kerja dengan Skala Indeks deskripsi jabatan 

Dalam penggunaannya, pegawai ditanya mengenai pekerjaan 

maupun jabatannya yang dirasakan sangat baik dan sangat buruk. 

Dalam skala mengukur sikap dari lima area yaitu kerja, pengawasan, 

upah, promosi, dan co – worker. Setiap pertanyaan yang diajukan, 

harus dijawab oleh pegawai dengan cara menandai jawaban ya, 

tidak, atau tidak ada jawaban 

2) Pengukuran Kepuasan kerja dengan berdasarkan ekspresi wajah. 

Skala ini terdiri dari segi gambar wajah – wajah orang mulai dari 

sangat gembira, gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. 

Karyawan diminta untuk memilih ekspresi wajah yang sesuai dengan 

kondisi pekerjaan yang dirasakan pada saat itu. 
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3) Pengukuran kepuasan kerja dengan kuisioner Minnesota 

Skala ini terdiri dari pekerjaan yang dirasakan sangat tidak puas, 

tidak puas, netral, memuaskan, dan sangat memuaskan. Karyawan 

diminta memilih satu alternatif jawaban yang sesuai dengan kondisi 

pekerjaannya. 

3. Hubungan Kompensasi dengan Kepuasan Kerja 

Menurut Handoko (2000:155) suatu cara departemen personalia 

meningkatkan prestasi kerja, memotivasi,dan kepuasan kerja karyawan 

adalah melalui kompensasi. Menurut Rivai (2004:478) Jika kompensasi 

dikelola dengan baik akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, 

memperoleh,memelihara dan menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, 

tanpa kompensasi yang tidak cukup,karyawan yang ada sangat mungkin 

untuk meninggalkan perusahaan.. Menurut Mangkunegara (2001:118) 

Salah satu faktor yang mampu mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

jaminan finansial. Jaminan finansial yang dimaksud termasuk di dalamnya 

adalah kompensasi. 

Menurut Hasibuan (2002:155) menyatakan besarnya kompensasi 

mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang 

dinikmati karyawan bersama keluarganya, jika balas jasa yang diterima 

karyawan semakin tinggi statusnya semakin baik dan pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmati semakin baik pula, dengan demikian kepuasan 

kerjanya juga semakin baik. 
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Pemberian Kompensasi finansial 
langsung(X1) 
 Pemberian Gaji 
 Pemberian Upah Lembur 
 Pemberian Uang Makan 

Pemberian Kompensasi finansial 
tidak langsung (X2) 
 THR 
 Discount (potongan harga) 
 Asuransi Kesehatan 
 

Kepuasan kerja (Y) 
 Kedisiplinan 
 Moral Kerja 
 Turn Over 

Menurut Erdward Lawer dalam Simmamora (1996:547) menyatakan 

bahwa kompensasi mempengaruhi kepuasan dan bertindak sebagai umpan 

balik yang memungkinkan karyawan menyesuaikan perilakunya 

belakangan. Jika mereka menyimpulkan bahwa mereka dibayar terlalu 

sedikit , mereka mungkin akan sering absen atau mengundurkan diri . Jika 

para karyawan menyadari bahwa mereka ternyata dibayar sangat mahal , 

mereka akan mungkin bosan atau mengkompensasikan dengan bekerja 

lebih keras. 

C. Kerangka pikir 

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapatlah disusun suatu 

kerangka pemikiran, pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2: Kerangka Pikir Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

 

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Unsur atau komponen yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah kompensasi, dimana 
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kompensasi dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk kompensasi 

finansial langsung, terdiri dari bayaran yang diperoleh seorang karyawan 

dalam bentuk gaji,upah lembur,uang makan dan bentuk kompensasi finansial 

tidak langsung  yang meliputi semua imbalan yang terdiri dari tabungan hari 

raya (THR), serta dalam bentuk pelayanan berupa discount potongan harga, 

tempat parkir . Yang kesemuanya itu memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan, dan jika diberikan secara tepat dan benar (adil dan layak) 

maka kedisiplinan, moral kerja akan tinggi serta meminimalisirnya keluar 

karyawan. 

 

D. HIPOTESIS 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori mengenai 

permasalahan tentang kompensasi yang berkaitan dengan kinerja karyawan 

dapat diberikan suatu hipotesis atau dugaan sementara yang perlu dikaji 

kebenarannya lebih lanjut hipotesis tersebut adalah: 

1. Diduga kompensasi finansial langsung dan  finansial  tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Idola 

Busana Tulungagung 

2.  Diduga kompensasi finansial langsung mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Idola busana 

Tulungagung 

 


