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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan penelitian terdahulu 

Berdasarkan Penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Amrul Ganda Kuswoyo (2008) dengan judul “Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan di Matahari Departmen Store Malang”. 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas (X1) yaitu kompensasi 

finansial dan (X2) kompensasi non finansial dengan (Y) kinerja sebagai 

variabel terikat dari analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan 

bahwa kinerja dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas 

yaitu kompensasi finansial dan non finansial. Dari hasil analisis regresi 

linier berganda diperoleh nilai F hitung sebesar 24,463, Sedangkan F tabel 

pada taraf signifikan 0,05 menunjukkan nilai sebesar 3,259. Hal tersebut F 

hitung lebih besar dari pada F tabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kinerja dan dari hasil analisis regresi linier berganda 

diperoleh nilai statistik t variabel kompensasi finansial sebesar 3,251 

kompensasi nonfinansial sebesar 3,014 sedangkan t tabel pada taraf 

signifikan 0,05 menunjukkan nilai sebesar 2,028.  

Sedangkan menurut Yayuk Pratiwi (2012)  yang berjudul 

“Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan  pada CV. 

Indah Cemerlang Singosari Malang”  Penelitian ini menggunakan variabel 

bebas (X) yaitu kompensasi finansial dengan (Y) kinerja sebagai variabel 
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terikat dapat disimpulkan bahwa pemberian kompensasi finansial langsung 

di CV. Indah Cemerlang Singosari Malang lebih berpengaruh. Dari 

analisis regresi linier berganda Y=2,362 + 0,339 X1 + 0,262 X2 + e, R2 

square sebesar 0,257 menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial 

secara bersama sama memberikan kontribusi sebesar 25,7 % terhadap 

perubahan kinerja karyawan. Hasil Uji F dilakukan dengan 

membandingkan uji F hitung dengan F tabel pada taraf nyata 0,05, F 

hitung sebesar 93,368 > F tabel 5,74. Hasil tersebut dapat membuktikan 

bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja.  

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang 

adalah variabel yang diteliti yaitu variabel bebas kompensasi dan variabel 

terikatnya adalah kinerja karyawan, kemudian penelitian sekarang juga 

menggunakan alat analisis regresi linier berganda, persamaan lainnya, 

metode yang digunakan oleh Amrul Ganda Kuswoyo  dan Yayuk Pratiwi 

yaitu metode kuisioner observasi dan wawancara sama seperti metode 

yang dilakukan penelitian sekarang. Sedangkan perbedaan penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada penelitian saat 

ini adalah penelitian saat ini menggunakan variabel bebas yaitu 

kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung 

berbeda dengan penelitian terdahulu dari Amrul Ganda Kuswoyo yang 

menggunakan variabel bebas kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial.  
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Penelitian Terdahulu : 

Judul Variabel Metode Analisis Hasil 

1. Amrul Ganda 

Kuswoyo (2008) 

dengan judul 

“Pengaruh 

Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan di 

Matahari Departmen 

Store Malang” 

Variabel Bebas (X): 

X1: Kompensasi 

Finansial  

X2: Kompensasi 

Finansial Non 

Finansial 

Variabel Terikat (Y): 

Y: Kinerja 

Analisis regresi 

linier berganda  

 

Kompensasi 

finansial & 

non finansial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

2. Yayuk Pratiwi (2012)  

yang berjudul 

“Pengaruh 

Kompensasi Finansial 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian 

Produksi Pada CV. 

Indah Cemerlang 

Singosari Malang” 

Variabel Bebas (X): 

X1 : Kompensasi 

finansial langsung 

X2 : kompensasi 

finansial tidak 

langsung 

Variabel terikat (Y): 

Y: Kinerja 

 

Analisis regresi 

linier berganda  

 

Kompensasi 

finansial 

langsung & 

finansial tidak 

langsung 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

3.Penelitian sekarang (X): 

X1:Kompensasi 

Finansial 

Langsung 

X2:Kompensasi 

Finansial Tidak 

Lansung. 

Variabel Terikat 

(Y): 

      Y: Kinerja 

Analisis regresi 

linier berganda  

 

Masih dalam 

proses 

penelitian. 
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B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kompensasi 

Menurut (Rivai,2009:741) kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan 

fungsi msdm yang berhubungan dengan semua jenis pemberian 

penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian. 

Sedangkan menurut (Wilson Bangun,2002:255) kompensasi adalah 

sesuatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan pada 

pekerjaannya. 

2. Macam-macam Kompensasi 

Menurut (Mondy,2008:4), bentuk dari kompensasi yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: 

(1) financial compensation, dan (2) non-financial compensation, 

1. Financial compensation (kompensasi finansial) 

Kompensasi finansial artinya kompensasi yang diwujudkan dengan 

sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi 

finansial implementasinya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Direct Financial compensation (kompensasi finansial langsung)  

Kompensasi finansial langsung adalah pembayaran berbentuk uang 

yang karyawan terima secara langsung dalam bentuk gaji/upah, , 

insentif, bonus dan komisi. 
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Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan 

tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, sedangkan upah adalah 

balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja dengan berpedoman pada 

perjanjian yang disepakati pembayarannya. 

b. Indirect Financial compensation (kompensasi finansial tidak 

langsung) 

Kompensasi finansial tidak langsung adalah termasuk semua 

penghargaan keuangan yang tidak termasuk kompensasi langsung. 

Wujud dari kompensasi tak langsung meliputi program asuransi 

tenaga kerja (jamsostek), pertolongan sosial, pembayaran biaya sakit 

(berobat), cuti dan lain-lain. 

2. Non-financial compensation (kompensasi non finansial) 

Kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis 

dan/atau fisik tempat orang tersebut berkerja. Kompensasi jenis ini 

dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Non financial the job (kompensasi berkaitan dengan pekerjaan). 

Kompensasi non finansial mengenai pekerjaan ini dapat berupa 

pekerjaan yang menarik, kesempatan untuk berkembang, pelatihan, 

wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas kinerja. 

Kompensasi bentuk ini merupakan perwujudan dari pemenuhan 

kebutuhan harga diri (esteem) dan aktualisasi (self actualization). 
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b. Non financial job environment (kompensasi berkaitan lingkungan 

pekerjaan). 

Kompensasi non finansial mengenai lingkungan pekerjaan ini dapat 

berupa supervisi kompetensi (competent supervision), kondisi kerja 

yang mendukung (comfortable working conditions), pembagian kerja 

(job sharing).  

Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa serta tunjangan 

yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Terminologi 

kompensasi sering digunakan secara bergantian dengan administrasi gaji 

dan upah. Kendati demikian, terminologi kompensasi sesungguhnya 

merupakan konsep yang lebih luas. Manakala dikelola secara benar, 

kompensasi membantu organisasi mencapai tujuannya dan memperoleh, 

memelihara, dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif. 

Ada beberapa komponen dari seluruh program kompensasi. 

Komponen-komponen itu dapat dibagi ke dalam bentuk-bentuk 

kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi 

finansial langsung terdiri dari bayaran  yang diperoleh seseorang dalam 

bentuk gaji, upah, bonus, dan komisi. Kompensasi finansial tidak 

langsung, yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua imbalan 

finansial yang tidak tercakup pada dalam kompensasi langsung. 
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3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kompensasi  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut 

Hasibuan (2007), antara lain sebagai berikut: 

a) Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja. Jika pencari kerja 

(penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan  (permintaan) 

maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih 

sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin 

besar. 

b) Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan. Apabila kemampuan dan 

kesediaan 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 buruhnya 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 

dan banyak maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktifitas kerjanya buruk serta sedikit maka  kompensasinya kecil. 

e) Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres. Pemerintah dengan 

undang-undang dan keppres menetapkan besarnya batas upah/balas 

jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya 
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pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa 

bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang 

f) Biaya Hidup/Cost of Living. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi 

maka tingkat kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat 

biaya hidup di daerah itu rendah maka tingkat kompensasi/upah relatif 

kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar dari Bandung, karena 

tingkat biaya hidup di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. 

g) Posisi Jabatan Karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih 

tinggi akan menerima gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya 

karyawan yang menduduki jabatan yang lebih renda akan memperoleh 

gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang 

mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus 

mendapatka gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 

h) Pendidikan dan Pengalaman Kerja.  Jika pendidikan lebih tinggi dan 

pengalaman kerja lebih lama maka gaji/ balas jasanya akan semakin 

besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, 

karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang 

kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil. 

i) Kondisi Perekonomian Nasional. Apabila kondisi perekonomian 

nasional sedang maju (boom) maka tingkat upah/kompensasi akan 

semakin besar, karena akan mendekati kondisi full employment. 

Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka 
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tingkat upah rendah, karena terdapat banyak penganggur (disqueshed 

unemployment). 

j) Jenis dan Sifat Pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit 

dan mempunyai risiko (finansial, keselamatan) yang besar maka 

tingkat upah/balas jasanya semakin besar karena membutuhkan 

kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan 

sifat pekerjaannya mudah dan risiko (finansial, kecelakaannya) kecil, 

tingkat upah/balas jasanya relatif rendah. Misalnya, pekerjaan merakit 

komputer balas jasanya lebih besar daripada mengerjakan mencetak 

batu bata. 

4. Tujuan Kompensasi 

Menurut (Rivai,2009:743) Secara umum tujuan manajemen 

kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan 

keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan 

internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-

pekerjaan akan di kompensasi secara adil dengan membandingkan 

pekerjaan yang sama di pasar kerja. Kadang-kadang tujuan ini bisa 

menimbulkan konflik satu sama lainnya dan trade-offs harus terjadi. 

Misalnya, untuk mempertahankan karyawan dan menjamin keadilan, hasil 

analisis upah dan gaji merekomendasikan pembayaran jumlah yang sama 

untuk pekerjaan-pekerjaan yang sama. Akan tetapi, perekrut pekerja 

mungkin menginginkan untuk menawarkan upah tidak seperti biasanya 

yaitu upah yang tinggi untuk menarik pekerja yang berkualitas. Maka 
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terjadilah trade-offs antara tujuan rekrutmen dan konsistensi tujuan dari 

manajemen kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi efektif, meliputi: 

a. Memperoleh SDM yang Berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi 

daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif 

terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena para 

pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang 

diharapkan. 

b. Mempertahankan Karyawan yang Ada 

Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif 

dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin 

tinggi. 

c. Menjamin Keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan 

eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa 

pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan 

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, 
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rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja ketaatan, penga 

laman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. 

e. Mengendalikan Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh 

dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. 

Tanpa manajemen kompensasi efektii bisa jadi pekerja dibayar di 

bawah atau di atas standar. 

f. Mengikuti Aturan Hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor 

legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan 

kebutuhan karyawan. 

g. Memfasilitasi Pengertian 

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami 

oleh spesialis SDM, manajer operasi, dan para karyawan. 

h. Meningkatkan Efisiensi Administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk 

dapat dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM 

optimal, meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan 

sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. 

1. Pengertian Kinerja  

Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 

tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer 

sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Manajer
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jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya 

kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan 

mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.  

a. Pengertian kinerja menurut para ahli 

(Hasibuan,2007) menyatakan kinerja merupakan perwujudan kerja 

yan dilakukan oleh karyawan yang biasanya dipakai sebagai dasar 

penilaian terhadap karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan 

langkah untuk tercapainya tujuan organisasi. Sehingga perlu diupayakan 

usaha untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini tidak mudah sebab 

banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang.  

(Mangkunegara,2004:67) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja 

yangsecara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Sedangkan (Mondy,2008:256) mengatakan bahwa 

kinerja adalah proses berorientasi tujuan yang diarahkan untuk 

memastikan bahwa proses-proses keorganisasian ada pada tempatnya 

untuk memaksimalkan produktivitas para karyawan, tim, dan akhirnya 

organisasi. 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran Kinerja Pegawai Menurut  (Agus Dharma ,2003:355) 

yang dikutip dari  (http://intanghina.wordpress.com/2008/06/10/kinerja/) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
http://intanghina.wordpress.com/2008/06/10/kinerja/
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mengatakan  hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan 

Hal-hal sebagai berikut:  

a.  kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

b. kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran atau 

tingkat kepuasan yaitu  seberapa baik penyelesaiannya 

c.  ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. 

   Sedangkan menurut  (Mathis,2002:78) yang menjadi indikator 

dalam mengukur kinerja atau prestasi karyawan adalah sebagai berikut: 

a. kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi 

normal. 

b. kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian ketelitian dan keterkaitan 

hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. 

c. pemanfaatan waktu, yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan  

dengan kebijaksanaan perusahaan atau lembaga pemerintahan. 

d. kerjasama, yaitu kemampuan menangani hubungan dengan orang lain  

dalam pekerjaan. 

   Sedangkan menurut (Mathis,2002:78) yang menjadi indikator 

dalam mengukur kinerja atau prestasi karyawan adalah sebagai berikut: 

a. kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi 

normal. 
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b. kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian ketelitian dan keterkaitan 

hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. 

3. Tujuan Penilaian Kinerja 

Menurut (Rivai,2009:741) Suatu perusahaan melakukan penilaian 

kinerja didasarkan pada 2 (dua) alasan pokok, yaitu : 

a. Manajer memerlukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja 

karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat keputusan 

di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang. 

b. Manajer memerlukan alat yang memungkinkan untuk membantu 

karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, 

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk perkembangan 

karier dan memperkuat kualitas hubungan antar manajer yang 

bersangkutan dengan karyawannya. 

Selain itu penilaian kinerja dapat digunakan untuk : 

a. Mengetahuai pengembangan, yang meliputi : (1) identifikasi 

kebutuhan pelatihan, (2) umpan balik kinerja, (3) menentukan transfer 

dan penugasan, dan (4) identifikasi kekuatan dan kelemahan 

karyawan. 

b. Pengambilan keputusan administratif, yang meliputi : (1) keputusan 

untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau 

memberhentikan karyawan, (2) pengakuan kinerja karyawan, (3) 

pemutusan hubungan kerja dan (4) mengidentifikasi yang buruk. 
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c. Keperluan perusahaan, yang meliputi : (1) perencanaan sumber daya 

manusia, (2) menentukan kebutuhan pelatihan, (3) evaluasi 

pencapaian tujuan perusahaan, (4) informasi untuk identifikasi tujuan, 

(5) evaluasi terhadap system sumber daya manusia, dan (6) penguatan 

terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan. 

d. Dokumentasi, yang meliputi : (1) criteria untuk validasi penelitian, (2) 

dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia, dan (3) 

membantu untuk memenuhi persyaratan hukum. 

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penilaian kinerja karyawan pada 

dasarnya meliputi : 

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan 

gaji berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa, insentif uang. 

c. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan. 

d. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain. 

e. Pengembangan sumber daya manusia yang masih dapat dibedakan 

lagi ke dalam : 

1) Penugasan kembali, seperti diadakannya mutasi dan transfer, 

rotasi pekerjaan. 

2) Promosi, kenaikan jabatan. 

3) Training atau latihan. 

f. Meningkatkan motivasi kerja. 

g. Meningkatkan etos kerja. 
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h. Memperkuat hubungan antar karyawan dengan supervisor melalui 

diskusi tentang kemajuan kerja mereka. 

i. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk 

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja, dan rencana karier 

selanjutnya. 

j. Riset seleksi sebagai criteria keberhasilan atau efektivitas. 

k. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya 

manusia, karier dan keputusan perencanaan suksesi. 

l. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai 

untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 

m. Sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan gaji, upah, insentif, kompensasi dan berbagai 

imbalan lainnya. 

n. Sebagai penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah pribadi 

maupun pekerjaan. 

o. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja. 

p. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong karyawan untuk 

mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. 

q. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan sumber daya manusia, seperti 

seleksi, rekrutmen, pelatihan, dan analisis pekerjaan sebagai 

komponen yang saling ketergantungan di antara fungsi-fungsi sumber 

daya manusia. 
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r. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja 

menjadi baik. 

s. Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan. 

t. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi ataupun hadiah. 

4.  Kegunaan Penilaian Kinerja 

 Kegunaan penilaian kinerja ditinjau dari berbagai perspektif 

pengembangan perusahaan, khususnya manajemen sumber daya manusia, 

yaitu: 

a. Posisi Tawar. Untuk memungkinkan manajemen melakukan negosiasi 

yang objektif dan rasional dengan serikat buruh atau langsung dengan 

karyawan. 

b. Perbaikan kinerja.  Umpan balik pelaksanaan kerja yang bermanfaat 

bagi karyawan, manajer, dan spesialis personil dalam bentuk kegiatan 

untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja karyawan. 

c. Penyesuaian kompensasi. Penilaian kinerja membantu pengambilan 

keputusan dalam penyesuaian ganti-rugi, menentukan siapa yang perlu 

dinaikan upahnya-bonus atau kompensasi lainnya. Banyak perusahaan 

mengabulkan sebagian atau semua dari bonus dan peningkatan upah 

mereka atas dasar penilaian kinerja. 

d. Keputusan penempatan. Membantu dalam promosi, keputusan 

penempatan, perpindahan, dan penurunan pangkat pada umumnya 

didasarkan pada masa lampau atau mengantisipasi kinerja. Sering 

promosi adalah penghargaan untuk kinerja yang lalu. 
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e. Pelatihan dan pengembangan. Kinerja buruk mengindikasikan adanya 

suatu kebutuhan untuk latihan. Demikian juga, kinerja baik dapat 

mencerminkan adanya potensi yang belum digunakan dan harus 

dikembangkan. 

f. Perencanaan dan pengembangan karier. Umpan balik penilaian kinerja 

dapat digunakan sebagai panduan dalam perencanaan dan 

pengembangan karier karyawan, penyusunan program pengembangan 

karier yang tepat, dapat menyelaraskan antara kebutuhan karyawan 

dengan kepentingan perusahaan. 

g. Evaluasi proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau buruk 

mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen 

sumber daya manusia.      

h. Defisiensi proses penempatan karyawan. Kinerja yang baik atau jelek 

mengisyaratkan kekuatan atau kelemahan dalam prosedur penempatan 

karyawan di departemen sumber daya manusia. 

i. Ketidakakuratan informasi. Kinerja lemah menandakan adanya 

kesalahan didalam informasi analisis pekerjaan, perencanaan sumber 

daya manusia atau system informasi manajemen sumber daya 

manusia. Pemakaian informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan 

proses rekrutmen, pelatihan, atau pengambilan keputusan tidak sesuai. 

j. Kesalahan dalam merancang pekerjaan. Kinerja yang lemah mungkin 

merupakan suatu gejala dari rancangan pekerjaan yang kurang tepat. 

Melalui penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan 
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ini. Artinya, jika uraian pekerjaan tidak tepat, apalagi tidak lengkap, 

wewenang dan tanggung jawab tidak seimbang, jalur 

pertanggungjawaban kabur dan berbagai kelemahan lainnya akan 

berakibat pada prestasi kerja yang kurang memuaskan. 

k. kesempatan kerja yang adil. Penilaian kinerja yang akurat terkait 

dengan pekerjaan dapat memastikan bahwa keputusan penempatan 

internal tidak besifat diskriminatif. 

l. Mengatasi tantangan-tantangan eksternal. Kadang-kadang kinerja 

dipengaruhi oleh faktor diluar lingkungan pekerjaan, seperti keluarga, 

keuangan, kesehatan, atau hal lain seperti hal pribadi. Jika faktor ini 

tidak dapat diatasi karyawan bersangkutan, departemen sumber daya 

manusia mungkin mampu menyediakan bantuan. 

m. Elemen-elemen pokok sistem penilaian kinerja. Departemen sumber 

daya manusia biasanya mengembangkan penilaian kinerja bagi 

karyawan di semua departemen. Elemen-elemen pokok sistem 

penilaian ini mencakup kriteria yang ada hubungan dengan 

pelaksanaan kerja dan ukuran-ukuran kriteria. 

n. Umpan balik ke sumber daya manusia. Kinerja baik atau jelek di 

seluruh perusahaan, mengindikasikan seberapa baik departemen 

sumber daya manusia berfungsi. 

Perusahaan tidak cukup hanya mempunyai sistem penilaian tetapi 

sistem tersebut harus efektif, diterima, dan dapat digunakan dengan baik. 

Dengan kondisi seperti itu, penilaian kinerja dapat mengidentifikasikan 
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apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

yang berhubungan dengan analisis pekerjaan dan desain, perencanaan 

sumber daya manusia, struktur karyawan, pelatihan dan pengembangan, 

dan perencanaan karier. 

5. Hubungan Kompensasi dan Kinerja 

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah 

melalui kompensasi (Mathis dan Jackson,2000). Secara sederhana 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan untuk balas jasa 

kerja mereka. (Simamora,2004) mengatakan bahwa kompensasi dalam 

bentuk finansial adalah penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi 

ini mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama 

kebutuhan fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga 

berharap agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan 

yang telah diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi 

pegawai terutama untuk pengembangan karir mereka. 

Kompensasi yang terus-menerus diberikan kepada karyawan dalam 

bentuk gaji, upah dan lain-lain. Pada umumnya sistem penilaian kerja 

karyawan masih digunakan sebagai salah satu hal penting untuk 

mengendalikan prilaku manusia. Keputusan yang berkaitan dengan 

kompensasi kenaikan gaji, pemberian bonus, promosi dan penempatan 

karyawan pada posisi yang sesuai serta mengetahui kebutuhannya, 

pelatihan dan pengembangan karyawan yang bersangkutan. Semua itu 
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dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi 

dianggap penting oleh karyawan karena pemberian kompensasi tersebut 

mempunyai dampak yang sangat penting atas prilaku dan prestasi kerja. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penjelasan dari teori-teori yang dikemukakan diatas, 

maka dapat disusun sebuah kerangka pikir yang menggambarkan pengaruh 

antara kompensasi dan kinerja pada gambar 2.2 berikut:  

                                 Gambar 2.2 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Menurut (Mangkuprawira,2004), kompensasi merupakan suatu 

balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya atas 

kinerja yang dilakukan karyawannya. Jenis dan besarnya kompensasi 

beragam dalam setiap perusahaan. Karyawan akan menerima kompensasi 

sesuai dengan kinerjanya.  

(Simamora,2004) mengatakan bahwa kompensasi dalam bentuk 

finansial adalah penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi ini 

mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama 

kebutuhan fisiologisnya. Namun demikian, tentunya pegawai juga 

berharap agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan 

KINERJA 
KARYAWAN  

(Y) 

KOMPENSASI FINANSIAL  LANGSUNG 
(X1) 

KOMPENSASI FINANSIAL TIDAK 
LANGSUNG (X2) 
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yang telah diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi 

pegawai terutama untuk pengembangan karir mereka. 

Kompensasi finansial adalah hal yang penting bagi karyawan, jika 

kompensasi finansial yang diperoleh cukup dengan kebutuhan yang 

diperlukan maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja karyawan 

menjadi lebih meningkat dengan kompensasi finansial yang diberikan. 

(Hasibuan,2008:117) mengemukakan bahwa : Besarnya balas jasa 

ditentukan dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawan secara pasti 

mengetahui besarnya balas jasa/kompensasi yang akan diterimanya. 

Kompensasi inilah yang akan dipergunakan karyawan itu beserta 

keluarganya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Besarnya 

kompensasi yang diterima karyawan mencerminkan status, pengakuan  

dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan bersama 

keluarganya. Jika balas jasa  yang diterima karyawan semakin besar, 

berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak pula. Dengan demikian 

kepuasan kerjanya juga semakin baik. Disinilah letak pentingnya 

kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga (fisik dan 

pikiran). 

D. Hipotesis 

Handoko (2001:126), menyatakan bahwa kompensasi masih saja 

mengandung faktor emosional yang dilihat dari segi karyawan. Sebab, 

apabila para karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai 
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maka prestasi kerja, motivasi maupun kepuasan mereka dapat menurun 

secara drastis. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil suatu hipotesa adalah: 

1. Kompensasi finansial langsung & tidak langsung berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT.Pandawa Sakti Lintas Nusa 

(Mj Travel) Malang. 

2. Pemberian kompensasi finansial langsung yang lebih berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan PT.Pandawa Sakti Lintas Nusa (Mj 

Travel) Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


