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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Peneliti Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan masalah kompensasi kerja 

dilakukan oleh Hariani (2005) mengenai pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan pada Hotel Montana Malang. Berdasarkan hasil koefisien 

Determinasi (R2) diperoleh hasil sebesar 0,703  dengan demikian berarti 

bahwa pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan hotel Montana 

Malang dapat dijelaskan sekitar 70,3% oleh kompensasi finansial (X1) dan 

kompensasi non finansial (X2). Variabel kompensasi finansial mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja karyawan pada Hotel Montana 

Malang. 

Menurut Amardhika (2006) dalam penelitiannya yang berjudul 

"Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Depo 

Peralatan Pada Persero PT. Brantas Abipraya Gempol Pasuruan" menyatakan 

bahwa kompensasi finansial baik langsung maupun tidak langsung secara 

simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan Depo Peralatan pada 

Persero PT. Brantas Abipraya Gempol Pasuruan. 

Karel A. Leklikwati (2005) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analisis Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finanasial terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Perusahaan Daeah Air Minum Kabupaten Yapen 

Waropen Papua” menyatakan bahwa kompensasi finansial dan non finansial 
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berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, dimana 

kompensasi finansial lebih berpengaruh daripada kompensasi non finansial. 

Tabel 2.1 
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang 

No. Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 
kompensasi 
terhadap kinerja 
karyawan pada 
Hotel Montana 
Malang 

 Untuk mengetahui pengaruh 
kompensasi terhadap kinerja 
karyawan pada Hotel 
Montana Malang 

 Untuk mengetahui variabel 
kompensasi yang 
mempunyai pengaruh 
dominan terhadap kinerja 
karyawan pada Hotel 
Montana Malang. 

-Regresi 
linier 
berganda 

-Uji F 

-Uji t 

 Terdapat pengaruh 
kompensasi terhadap 
kinerja karyawan pada 
Hotel Montana Malang 

 Kompensasi finansial 
mempunyai pengaruh 
dominan terhadap kinerja 
karyawan pada Hotel 
Montana Malang 

2. Pengaruh 
Pemberian 
Kompensasi 
Terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan Depo 
Peralatan pada 
Persero PT. 
Brantas Abipraya 
Gempol Pasuruan 
 

 Untuk mengetahui pengaruh 
Pemberian Kompensasi 
Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Depo Peralatan 
pada Persero PT. Brantas 
Abipraya Gempol Pasuruan 

 Untuk mengetahui variabek 
Kompensasi yang 
berpengaruh Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
Depo Peralatan pada Persero 
PT. Brantas Abipraya 
Gempol Pasuruan 

-Rentang 
skala  

-Regresi 
linier 
berganda 

-Uji F 

-Uji t 

 Terdapat pengaruh 
Pemberian Kompensasi 
Terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan Depo 
Peralatan pada Persero 
PT. Brantas Abipraya 
Gempol Pasuruan 

 Kompensasi finansial 
berpengaruh Terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan Depo 
Peralatan pada Persero 
PT. Brantas Abipraya 
Gempol Pasuruan 

3. Analisis Pengaruh 
Kompensasi 
Finansial dan Non 
Finanasial 
terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan 
Perusahaan Daeah 
Air Minum 
Kabupaten Yapen 
Waropen Papua 

 Untuk mengetahui pengaruh 
Kompensasi Finansial dan 
Non Finanasial terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
Perusahaan Daeah Air 
Minum Kabupaten Yapen 
Waropen Papua 

 Untuk mengeahui 
Kompensasi yang 
berpengaruh  terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
Perusahaan Daeah Air 
Minum Kabupaten Yapen 
Waropen Papua 

 

-Rentang 
skala 

-Regresi 
linier 
berganda 

-Uji F 

-Uji t 

 Kompensasi Finansial 
dan Non Finanasial 
berpengaruh terhadap 
Kepuasan Kerja 
Karyawan Perusahaan 
Daeah Air Minum 
Kabupaten Yapen 
Waropen Papua 

 Kompensasi finansial 
berpengaruh  dominan 
terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Perusahaan 
Daeah Air Minum 
Kabupaten Yapen 
Waropen Papua 

 

Penelitian yang sedang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian kompensasi finansial dan non finansial terhadap kinerja karyawan 
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Hotel Selecta, yang menggunakan variabel bebas pemberian kompensasi 

finansial dan pemberian kompensasi non finansial, sedangkan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Perbedaan dari penelitian 

terdahulu adalah pada variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan 

persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas mengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada obyek serta terikat yang 

digunakan. 

 

B. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi menurut semua balas jasa yang diterima seorang karyawan 

dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau tenaga yang telah 

diberikannya pada perusahaan tersebut.  Menurut Rivai dan Sagala (2010:741) 

kompensasi sesuatu yang diterima karyawan sebagai kontribusi jasa mereka 

kepada perusahaan. Sedangkan menurut Wilson Bangun (2012:255) 

kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka 

sumbangkan pada pekerjaanya. 

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kompensasi 

adalah imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang 

telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan kontinuitas 
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perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam 

jangka pendek atau jangka panjang. 

2. Tujuan Kompensasi 

Menurut Rivai dan Sagala (2010) tujuan diberikanya kompensasi 

adalah untuk membantu perusahaan mencapai keberhasilan strategi 

perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal keadilan 

eksternal menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan akan dikompensasi secara adil 

dengan membandingkan pekerjaan yang sama  dipasar kerja. Tujuan 

kompensasi efektif, meliputi :   

a. Memperoleh SDM yang berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya 

tarik pada pelamar. Tingkat pembayaran harus responsive terhadap 

penawaran dan penerimaan pasar kerja karena pengusaha berkompetensi 

untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

b. Mempertahankan Karyawan yang ada 

Karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan 

akibatnya akan menimbulkan perputaran  karyawan yang semakin tinggi. 

c. Menjamin Keadilan 

Manajemen kompensasi selelu berupaya agar keadilan internal dan 

eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa 

pembayaran di kaitkan dengan 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.  

d. Penghargaan terhadap Perilaku yang Diinginkan. 

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan 

bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan, 

pengalaman, tanggung jawab,dan perilaku lainnya. 

e. Mengendalikan Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional mebantu perusahaan memperoleh dan 

mempertahankan para karyawan dengan baiaya yang beralasan. Tanpa 

manajeman kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau di 

atas standart. 

f. Mengikuti Aturan Hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor  legal 

yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan 

karyawan. 

g. Memfasilitasi Karyawan 

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahahami 

oleh spesialis SDM, manajer operasi, dan para karyawan. 

h. Meningkatkan Efesiensi Administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat 

dikelola dengan efisien, membuet sistem informasi SDM optimal, 

meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder 

dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.  
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3.  Komponen-Komponen Kompensasi 

Salah satu fungsi tradisional manajemen sumber daya manusia adalah 

penentuan kompensasi para karyawannya. Didalam organisasi modern, dengan 

beraneka rupa program insentif, skala gaji yang terstruktur, kompensasi 

bahkan diperlukan pertimbangan yang cukup banyak. Kompensasi yang 

diberikan oleh karyawan akan sangat mempengaruhi produktivitas dan 

semangat kerja mereka untuk tinggal bersama organisasi perusahaan atau 

mencari pekerjaan lain (Simamora, 2001: 540). 

Kompensasi meliputi kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa 

terwujud serta tunjangan-tunjangan yang diterima karyawan sebagai bagian 

dari hubungan kepegawaian (Simamora, 2001:549). Dari pendapat tersebut 

dapat diketahui bahwa komponen dari program kompensasi cukup banyak dan 

komplek pada sebuah perusahaan untuk ditetapkan dan ditentukan. Namun 

demikian dari program kompensasi, terdapat 2 komponen utama 

(Simamora,2001:551) adalah sebagai berikut: 

a. Kompensasi finansial langsung bayaran (direction financial compensation) 

terdiri dari bayaran (pay) yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, 

upah, dan bonus. Gaji adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pihak 

perusahaan setiap bulannya kepada karyawan. Upah adalah pembayaran 

berupa uang untuk pelayan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan 

kepada karyawan secara per jam, per hari, per setengah hari. Bonus adalah 

sejumlah uang yang diberikan sebagai balas jasa atas hasil kerja yang telah 
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dilaksanakan dan diberikan secara selektif serta khusus kepada karyawan 

atas prestasi yang dicapai. 

      Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung (indirect financial 

compensation) yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua 

imbalan finansial yang tercakup dalam kompensasi langsung, terdiri dari 

asuransi kesehatan, THR dan ketidakhadiran yang dibayar. Asuransi 

kesehatan adalah pemberian uang oleh pihak perusahaan sebagai pengganti 

biaya pengobatan akibat kecelakaan atau sakit karena kerja. THR adalah 

pemberian uang oleh pihak perusahaan yang diberikan setiap satu tahun 

sekali kepada karyawan sebagai bentuk Tunjangan Hari Raya. 

Ketidakhadiran yang dibayar adalah pemberian uang oleh pihak 

perusahaan yang diberikan atas dasar frekuensi ketidakhadiran karyawan, 

sepertihari libur, cuti sakit dan lain-lain. 

b. Kompensasi non finansial (return financial compensation) terdiri dari 

kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari 

lingkungan psikologis atau fisik dimana sesorang tersebut bekerja. Tipe 

kompensasi finansial ini meliputi kepuasan yang didapat dari pelaksanaan 

tugas-tugas yang bermakna dan berhubungan dengan pekerjaan. 

 4. Karakteristik-Karakteristik Kompensasi 

Menurut Simamora (2001:544) terdapat lima karakteristik yang harus 

dipenuhi dalam kompensasai apabila kompensasi dikehendaki secara optimal 

dan efektif dalarn mencapai tujuan-tujuannya, karakteristik-karakteristik 

tersebut adalah: 
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a. Arti Penting, sebuah imbalan tidak bakal dapat mempengaruhi apa yang 

dilakukan oleh orang-orang atau bagaimana perasaan mereka jika hal 

tersebut tidak penting bagi mereka. 

b. Fleksibelitas, Jika sistem imbalan disesuaikan dengan karakteristik-

karakteristik unik dari anggota-anggota individu yang berbeda tingkat 

fleksibilitas. Fleksibilitas imbalan merupakan prasyarat yang perlu untuk 

merancang sistem imbalan yang terkait dengan individu-individu. 

c. Frekuensi, semakin sering imbalan diberikan, semakin besar pula potensi 

daya gunanya sebagai alat yang mempengaruhi karyawan. 

d. Visibilitas, imbalan-imbalan mestilah betul-betul dapat dilihat jika 

dikehendaki supaya kalangan karyawan merasakan adanya hubungan 

antara kinerja dan imbalan-imbalan. 

e. Biaya, sistem kompensasi nyata sekali tidak dapat dirancang tanpa 

pertimbangan yang diberikan terhadap biaya imbalan-imbalan yang 

tercakup jelasnya, semakin rendah biayanya semakin diinginkan imbalan 

tersebut dari sudut pandang organisasi. 

5.   Sistem-Sistem Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2002:124) sistem kompensasi yang diterapkan adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem Waktu 

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) ditetapkan 

berdasarkan standart waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Sistem waktu 
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ini biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Jadi 

besarnya kompensasi hanya didasarkan kepada lamanya waktu bekeria. 

b. Sistem Hasil (Output) 

Didalam sistem hasil besarnya kompensasi atau upah ditetapkan oleh 

kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan 

kg. Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayar selalu 

didasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan pada lamanya waktu 

bekerja. 

c. Sistem Borongan 

Dalam sistem ini penerapan besarnya jasa didasarkan pada volume 

penjualan dan lamanya pekerjaannya. Upah borongan ini mengaitkan 

kompensasi secara Iangsung dengan produksi yang dihasilkan. Besar 

kecilnya sangat tergantung pada kecermatan mengkalkulasikan biaya 

borongan tersebut, sistem ini merupakan sistem pengupahan yang paling 

popular. 

Dari ketiga sistem tersebut, suatu perusahaan dapat menggunakan 

salah satu atau bersamaan sistem tersebut. Yang penting dasar penentuan 

sistem kompensasi telah memberikan kepuasan bagi karyawan dan laba 

bagi perusahaan, disisi lain juga konsumen mendapatkan barang atau jasa 

dengan kualitas yang baik dengan harga yang standart. Selain itu 

penetapan kompensasi tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi perusahaan, sehingga semua pihak mendapatkan kepuasan dari 

sistem kompensasi yang diterapkan tersebut. 
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6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi 

        Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi menurut Hasibuan 

(2002:127) antara lain: 

a. 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 lebih 

besar. 

b. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Bila kemampuan dan kesedian perusahaan untuk membayar semakin baik 

maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya jika 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

c. Serikat Buruh / Organisasi Karyawan 

Apabila serikat buruh yang kuat dan berpengaruh maka tingkat 

kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan 

kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

d. Produktivitas Kerja Karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik maka kompensasi semakin besar, 

sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka 

kompensasi semakin kecil. 
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e. Pemerintah Dengan Undang-Undang dan Keppres 

Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan besarnya 

kompensasi secara minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting 

supaya pengusaha jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas 

jasa bagi karyawan, karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

f. Biaya Hidup (Cost Of Living) 

Bila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat kompensasi semakin 

besar, tetapi sebaliknya jika tingkat hidup didaerah itu rendah maka tingkat 

kompensasi relatif kecil. 

g. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menjabat jabatan lebih tinggi maka akan menerima 

kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menjabat jabatan 

yang lebih rendah maka akan memperoleh kompensasi yang kecil. 

h. Pendididkan dan Pengalaman Kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja yang lebih lama maka 

kompensasinya lebih besar, karena kecakapan serta ketrampilanya lebih 

baik. Sebaliknya karyawan yang pendidikannya lebih rendah dan 

pengalaman kerja yang kurang maka tingkat kompensasi kecil. 

i. Kondisi Perekonomian Nasional 

Bila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka tingkat 

kompensasi semakin besar, karena akan mendekati kondisi full 
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employment. Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) 

maka tingkat kompensasi rendah, karena terdapat banyak pengangguran. 

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kompensasi diatas, dapat 

mempengaruhi besar dan kecilnya tingkat kompensasi. Maka perlunya 

mendapatkan perhatian yang cukup dari pihak perusahaan agar prinsip 

kompensasi dapat diterapkan secara adil dan layak, dengan harapan semangat 

kerja dapat meningkat yang pada akhimya tingkat produktifitas karyawan akan 

meningkat pula. 

C. Upah dan Gaji 

Upah merupakan biaya tenaga kerja sekaligus merupakan sumber 

pendapatan karyawan, oleh karena itu upah kerja dan kelangsungan produksi 

suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan. Menurut Hasibuan (2002:ll8) upah 

adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman 

atas penyajian yang disepakati membayarnya.  

Menurut Mangkunegara (2002:85) upah adalah pembayaran berupa 

uang untuk pelayan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan kepada 

karyawan secara per jam, per hari, per setengah hari. 

Dengan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa dasar pemberian 

upah kepada karyawan adalah jumlah pekerjaan dalam satuan tertentu, dalam 

contoh diatas satuan yang digunakan oleh Mangkunegara (2002:85) adalah 

satuan waktu. Selain itu upah diberikan kepada karyawan yang terikat kontrak 

atau sering diistilahkan sebagai karyawan kontrak atau pegawai kontrak. 

Adapun sifat dan upah biasanya adalah variabel bergantung dasar pembebanan 
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dalam satuan waktu atau hasil kerja/out put yang dihasilkan oleh karyawan. 

Sedangkan pengertian gaji menurut Hasibuan (2002:118) adalah balas jasa 

yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan 

yang pasti.  

Adapun sirkulasi dari gaji Hasibuan (2002:119) menjelaskan bahwa 

gaji adalah kompensasi yang bersifat tetap dan dibayarkan kepada pemangku 

jabatan, pimpinan, atau posisi yang berdasarkan tahunan, catur wulan, 

bulanan, atau mingguan. Dan penjelasan kedua pendapat tersebut dapat 

dijelaskan bahwa gaji adalah bagian dari kompensasi yang dibayarkan kepada 

karyawan secara tetap perbulan dengan dasar pertimbangan jabatan, status 

karyawan. Adapun jumlah yang dibayarkan kepada karyawan sifatnya adalah 

tetap, dan diberikan kepada mereka yang berstatus karyawan tetap pula. 

Adapun sistem penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji 

pokok yang didasarkan pada kepangkatan masa kerja. 

Pangkat seseorang pada umumnya didasarkan pada tingkat 

pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok 

pada umumnya didasarkan pada prinsip dan teori human capital, yaitu bahwa 

gaji seseorang sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang 

dicapainya. Sehingga kemudian pemerintah Indonesia melalui departemen 

ketenagakerjaan membuat peraturan mengenai penentuan upah minimum yang 

diarahkan untuk paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum 

karyawan dan keluarganya. 
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D. Kinerja  

1. Pengertian Kinerja  

Pada dasarnya kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Namun demikian 

penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang 

mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokus penilaian 

adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah 

bisa berkerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang.  

Mangkunegara (2006: 67), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dengan indikator 

kinerja terdiri atas:  

a. Kualitas kerja  

Hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.  

b. Kuantitas kerja  

Kemampuan karyawan dalam proses penyelesaian tugas dengan tingkat   

pencapaian hasil mutu yang optimal.  

c. Ketepatan waktu  

Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan perusahaan, 

segera melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan yang meliputi 

absensi, tepat waktu dalam melaksanakan tugas.   
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2.  Standar-Standar Kinerja  

Standar kinerja yaitu menentukan tingkat kinerja pekerjaan dan 

kriteria terhadap kesuksesan pekerjaan. Standar pekerjaan membuat eksplisit 

kuantitas dan kualitas kerja yang diharapkan dalam tugas-tugas besar yang 

ditetapkan sebelumnya dalam deskripsi pekerjaan.  

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam standar 

kinerja pekerjaan adalah:  

a. Standar kinerja harus relevan dengan individu dan organisasi  

b. Standar kinerja harus diambil dan dapat diandalkan  

c. Standar kinerja harus membedakan antara pelaksanaan pekerjaan yang 

baik, sedang, buruk  

d. Standar kinerja harus dinyatakan dalam angka  

e. Standar kinerja harus mudah diukur  

Simamora (2002: 150) mengungkapkan tentang prosedur pembuatan 

kinerja, prosedur yang digunakan adalah prosedur partisipatif antara lain:  

a. Penyelia menjalin kerja sama dari para bawahan dalam menyusun standart- 

standar kinerja dan prosedur yang diikuti dalam menulisnya  

b. Setiap bawahan menulis standar-standar tentif bagi setiap aspek 

pekerjaannya  

c. Setiap bawahan menemui penyelia untuk membahas standar-standar tentatif 

dan mencapai kesepakatan atas dokumen akhir  

d. Standar-standar digunakan karyawan untuk menelusuri seberapa baik 

pekerjaan  
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3. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja mutlak diperlukan guna memastikan dan 

menyesuaikan dengan tujuan dan target yang diharapkan. Melalui pengukuran 

pula maka akan dapat diperhitungkan tingkat efektifitas dan efisiensinya. 

Untuk dapat membuat suatu pengukuran maka manajer/pimpinan organisasi 

harus membuat standar. Standar adalah ukuran kuantitas minimal yang harus 

dipenuhi untuk melakukan kinerja, jika standar telah dirumuskan secara benar 

dan alat pengukuran telah tersedia maka penilaian atas kinerja yang 

sesungguhnya dan diharapkan mudah dilakukan.  

Penetapan kriteria merupakan masalah yang paling cocok bagi 

pengukuran kinerja untuk itu perlu diketahui dan dipilih karakteristik- 

karakteristik kriteria yang baik, meskipun mustahil mengidentitas setiap 

kriteria kerja yang universal yang dapat diterapkan pada semua pekerjaan 

adalah mungkin menentukan sejumlah karakteristik yang harus dimiliki oleh 

kriteria, jika kriteria tersebut diharapkan bermanfaat bagi pengukuran kinerja.  

Menurut Simamora (2002: 445) menyatakan bahwa kriteria tersebut 

adalah sebagai berikut:  

a. Kriteria yang baik haruslah mampu diukur dengan cara yang dapat 

dipercaya.  

b. Kriteria yang baik haruslah mampu membedakan individu-individu sesuai 

dengan kinerja.  

c. Kriteria yang baik haruslah sensitif terhadap masukan dan tindakan- 

tindakan dari pemegang jabatan.  
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d. Kriteria yang baik haruslah dapat diterima oleh individu yang mengetahui 

kinerjanya sedang dinilai.  

4. Tujuan Penilaian Kinerja  

Menurut Sastrohadiwiryo (2002: 233) tujuan penilian kinerja adalah 

sebagai berikut:  

a. Digunakan sebagai standar dalam penentuan tinggi rendahnya kompensasi 

dan administrasi bagi tenaga kerja.  

b. Sumber data untuk perencanaan ketenagakerjaan dan kegiatan jangka 

panjang bagi perusahaan yang bersangkutan.  

c. Nasihat yang perlu disampaikan kepada tenaga kerja dalam perusahaan.  

d. Alat untuk memberikan umpan balik (feedback) yang mendorong ke arah 

kemajuan dan kemungkinan meningkatkan kualitas kerja bagi para tenaga 

kerja.  

e. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari seorang 

pemegang tugas dan pekerjaan.  

f. Landasan/bahan informasi dalam pengambilan keputusan pada bidang 

ketenagakerjaan, baik promosi, mutasi, maupun kegiatan ketenagakerjaan 

lainnya. 

E. Hubungan Kompensasi finansial dan non finansial dengan Kinerja 

Seperti dikemukakan diatas bahwa salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi kinerja adalah jaminan finansial (Mangkunegara, 2002:118). 

Jaminan finansial yang di maksud termasuk didalamnya adalah kompensasi.  



25 
 

Menurut Simamora (2002:412) yaitu kompensasi finansial yang terdiri 

dari bayaran yang diterima karyawan dalam bentuk uang lembur,bonus gaji, 

dan kompensasi non finansial yang terdiri dari program asuransi dan 

kompensasi non finansial yang terdiri dari program asuransi kesehatan, THR, 

dan ketidakhadiran yang dibayar. Menurut Hasibuan (2001:202), kompensasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan, dan jika diberikan secara 

tepat dan benar maka tingkat kedisiplinan, moral kerja akan tinggi dan 

turnover akan lebih rendah, dengan melihat kesemuanya itu maka dapat 

diketahui kinerja yang tinggi. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapatlah disimpulkan bahwa 

kompensasi memiliki korelasi (hubungan) dengan kiinerja. Walaupun bukan 

satu-satunya namun kompensasi cukup berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Artinya bahwa kinerja karyawan tidak timbul dengan sendirinya, 

tetapi terdapat stimulus yang mendahuluinya sebelum tercipta kinerja 

karyawan. Adapun kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan 

merupakan wujud penghargaan perusahaan terdapat jasa kerja yang dilakukan 

oleh karyawan. Sedangkan karyawan akan menggunakan tersebut untuk 

pemenuhan hajat hidupnya. 

F. Kerangka Pikir 

Dari penjelasan mengenai pemberian kompensasi finansial dan non 

finansial yang mempengaruhi tingkat kinerja karyawan, maka dapat dibuat 

kerangka pikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 
Hubungan Pemberian Kompensasi Finansial dan Non Finansial dengan 

Kinerja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan diatas maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh 

pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Unsur atau komponen yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah pemberian kompensasi, dimana 

pemberian kompensasi ini dibagi menjadi dua bentuk yaitu pemberian 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. 

Menurut Simamora (2002:412) yaitu kompensasi finansial langsung 

yang terdiri dari bayaran yang diterima karyawan dalam bentuk uang lembur, 

bonus, gaji, dan kompensasi finansial tidak langsung yang terdiri dari program 

asuransi kesehatan, THR, dan ketidakhadiran yang dibayar. 

Kompensasi Finansial (X1) 
Indikator : 
 
 Pemberian Gaji 
    Pemberian Uang lembur 
    Pemberian Bonus 

Kinerja (Y) 
Indikator :  
• Kualitas 
• Kwantitas 
• Ketepatan 

Waktu 

Kompensasi Non Finansial (X2) 
Indikator : 
 
 Pemberian program-program 

asuransi dan kesehatan jiwa 
    Pemberian Tunjangan Hari Raya 
    Kehadiran 



27 
 

Menurut Hasibuan (2001:202), kompensasi finansial dan non 

finansial  mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan., dan jika diberikan 

secara tepat dan benar maka tingkat kedisiplinan, moral kerja akan tinggi dan 

turnover akan lebih rendah, dengan melihat kesemuanya itu maka dapat 

diketahui kinerja kerja tinggi. Kerangka pikir dapat digunakan untuk 

mempermudah alur pemikiran yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi 

finansial atau  non finansial terhadap kinerja karyawan Hotel Selecta. 

G. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori mengenai 

permasalahan tentang pemberian kompensasi yang berkaitan dengan kinerja  

karyawan dapat diberikan suatu hipotesis atau dugaan sementara yaitu: 

1. Diduga kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap  kinerja karyawan pada Hotel Selecta. 

2. Diduga kompensasi finansial mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan pada Hotel Selecta. 

 


