
 
 

 

12

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai landasan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Luluk Handayani (2008), dengan judul 

Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada 9 

Management Production and Agency Malang. Teknik analisis yang digunakan 

yaitu dengan menggunakan rentang skala dan regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda diperoleh 

variabel kompensasi finansial mampu menjelaskan kepuasan kerja karyawan 

sebesar 48,5% sedangkan sisanya 51,5% dijelasakan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan dalam model persamaan. Variabel kompensasi finansial 

langsung (X1) mempunyai nilai koefisien regresi terbesar artinya variabel 

kompensasi finansial langsung mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada 9 Management Production and Agency Malang. 

Penelitian yang berhubungan dengan masalah kompensasi kerja 

dilakukan oleh Hariani (2005) dengan judul: Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada Travel Bali Prima Malang. Adapun tujuan 

dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui kompensasi finansial 

dan non finansial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada Travel Bali Prima Malang dan untuk mengetahui diantara 

kompensasi finansial dan non finansial yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada Travel Bali Prima Malang. Alat analisis yang 
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digunakan dalam penelitian tersebut adalah menggunakan alat analisis metode 

regresi linier berganda dengan menggunakan uji F dan uji t. 

Berdasarkan hasil koefisien Determinasi (R2) diperoleh hasil sebesar 

0,703  dengan demikian berarti bahwa pengaruh kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan Travel Bali Prima Malang dapat dijelaskan sekitar 

70,3% oleh kompensasi finansial (X1) dan kompensasi non finansial (X2) 

sedangkan sisanya sekitar 29,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. Dari hasil koefisien regresi terbukti 

bahwa variabel kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang lebih besar 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada Travel Bali Prima Malang 

dibandingkan dengan kompensasi non finansial. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti 

yang tercantum pada landasan penelitian terdahulu diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

tenaga kerja pada kapal motor nelayan KMN Arif Baitullah dan KMN 

Kembali Baitullah desa Pemana apakah terdapat persamaan pengaruh antara 

kompensasi dan kepuasan kerja pada lokasi yang dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu dengan penelitian sekarang yang sedang dilakukan.  

Selain berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu, penelitian sekarang juga berdasarkan pada pendapat Rivai dan Sagala 

(2009) tentang kompensasi dan pendapat Sunarto (2003) tentang kepuasan kerja. 

Berdasarkan teori tersebut penelitian ini ingin mengetahui bagaimanakah 

pemberian kompensasi dan kepuasan kerja tenaga kerja KMN Arif Baitullah dan 

KMN Kembali Baitullah apakah  terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua 
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variable tersebut. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang kompensasi dan 

kepuasan kerja, namun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu obyek yang diteliti, lokasi penelitian, tahun penelitian, 

dan variabel penelitian yang digunakan. Data lebih lengkap mengenai hasil 

penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No Penelitian terdahulu Uraian 

1 Judul penelitian 
 
 
Tujuan penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode penelitian 
 
Hasil penelitian 

Luluk Handayani (2008), Pengaruh Kompensasi 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada 9 
Management Production and Agency Malang 
1. Untuk mengetahui pemberian kompensasi 

langsung dan tidak langsung 
2. Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan 
3. Untuk mengetahui pemberian kompensasi 

finansial langsung dan tidak langsung 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 
karyawan 

4. Dan untuk mengetahui variabel yang lebih 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada 9 
Management Production and Agency Malang 

1. Rentang Skala 
2. Regresi linear berganda 
1. Pemberian kompensasi finansial langsung dan 

tidak langsung termasuk dalam kategori sangat 
sesuai dan kepuasan kerja karyawan termasuk 
dalam kategori tinggi. 

2. Berdasarkan nilai koofesien regresi diketahui 
bahwa variable kompensasi finansial langsung 
(X1) sebesar 0,633 yang artinya jika variable 
tersebut mengalami kenaikan sebesar satu satuan 
maka kepuasan kerja naik sebesar 0,633 satuan. 
Nilai koofesien regresi kompensasi finansial 
tidak langsung (X2) sebesar 0,393 yang artinya 
jika variable tersebut  mengalami kenaikan 
sebesar satu satuan  maka kepuasan kerja naik 
sebesar 0,393 satuan. 

3. Variabel kompensasi finansial langsung (X1) 
mempunyai pengaruh dominan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada 9 Management 
Production and Agency Malang 

 



 
 

 

15

Lanjutan tabel 2.1 

No Penelitian terdahulu Uraian 
2 Judul penelitian 

 
 
Tujuan penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
Metode penelitian 
 
Hasil penelitian 
 
 
 

Hariani (2005) dengan judul: Pengaruh Kompensasi 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Travel 
Bali Prima Malang 
1. Untuk mengetahui kompensasi finansial dan non 

finansial mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada Travel 
Bali Prima Malang  

2. untuk mengetahui diantara kompensasi finansial 
dan non finansial yang paling berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan pada Travel 
Bali Prima Malang 

1. Rentang Skala 
2. Regresi linear berganda 
1. Kompensasi finansial dan non finansial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan pada Travel Bali Prima 
Malang. 

2. Dari hasil koefisien regresi terbukti bahwa 
variabel kompensasi finansial mempunyai 
pengaruh yang lebih besar terhadap kepuasan 
kerja karyawan pada Travel Bali Prima Malang 
dibandingkan dengan kompensasi non finansial 

 

B. Landasan Teori 

1. Kompensasi 

Salah satu tugas manajemen personalia/sumberdaya manusia yang 

paling sulit, penting, dan kompleks adalah penentuan kompensasi. 

Kompensasi merupakan hal yang penting baik bagi organisasi/perusahaan 

maupun bagi karyawan. Bagi organisasi kompensasi memiliki berbagai 

macam tujuan antara lain untuk menarik calon karyawan agar bergabung ke 

dalam organisasi, memotivasi karyawan, dan meningkatkan kepuasan kerja.  

Menurut Simamora (2006:540) kompensasi adalah: “Merupakan apa 

yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada 

organisasi”.  Adapun menurut Mangkunegara (2006:83) “Kompensasi juga 
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diartikan sebagai sebuah proses administrasi upah atau gaji melibatkan 

pertimbangan atau keseimbangan perhitungan”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang 

dipertimbangkan sebagai sesuatu yang sebanding. Dalam menajemen 

kepegawaian, hadiah yang berupa uang merupakan kompensasi yang 

diberikan kepada pegawai sebagai penghargaaan dari pelayanan mereka. 

Disamping hadiah pemberian upah atau gaji juga digolongkan sebagai 

bentuk dari kompensasi yang diberikan kepada pegawai. 

Pemberian upah merupakan imbalan bayaran untuk pelayanan yang 

telah diberikan oleh pegawai. Sangat banyak bentuk pembayaran upah, baik 

berupa uang atau bukan berupa uang (non finansial). Pembayaran upah 

biasanya dalam konsep pembayaran yang berarti luas daripada merupakan 

ide-ide gaji dan upah secara normal berupa keuangan, tetapi tidak suatu 

dimensi yang non finansial. 

Menurut Rivai dan Sagala (2009) Kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. 

Komponen-komponen dari kompensasi ini adalah : 

a. Gaji 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan 

yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap 

yang diterima seseorang dari keanggotaannya dari sebuah perusahaan. 
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b. Upah 

Upah merupakan upah finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasikan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang 

jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung 

pada keluaran yang dihasilakn. 

c. Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif 

merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang 

merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi 

berdasarkan kinerja. 

d. Kompensasi tidak langsung 

Merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan 

kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya 

meningkatkan kesejahtraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-

fasilitas, seperti : asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, uang pensiun 

dan lain-lain. 

Sementara itu Mathis dan Jackson (2006) membagi jenis-jenis 

kompensasi menjadi dua yaitu kompensasi langsung/direct compensation 

dan kompensasi tidak langsung/indirect compensation. Kompensasi 

langsung terdiri dari gaji pokok atau upah dan gaji variabel seperti bonus, 

insentif, dan program kepemilikan saham oleh karyawan/employee stock 

ownership plan. Sedangkan kompensasi tidak langsung berbentuk 
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tunjangan-tunjangan seperti program pensiun, program rekreasi, tunjangan 

keluarga, asuransi kesehatan, keamanan kerja, cuti kerja dan sebagainya. 

a. Kompensasi langsung 

Kompensasi langsung terdiri dari gaji pokok dan gaji variabel. Gaji 

pokok terdiri atas gaji dan upah, sedangkan gaji variabel meliputi 

insentif individu, insentif kelompok, dan insentif organisasi. Gaji adalah 

bayaran yang konsisten dari waktu ke waktu tanpa memandang jumlah 

jam kerja. Gaji biasanya diberikan setiap bulan kepada karyawan secara 

konsisten. Gaji merupakan uang yang dibayarkan secara bulanan 

kepada para karyawan atas jasa-jasa mereka kepada organisasi 

(Mangkunegara, 2006). Sedangkan upah adalah bayaran yang diberikan 

kepada karyawan berdasarkan atas jam kerja mereka. Upah dapat 

diberikan secara harian berdasarkan jumlah jam kerja karyawan. Gaji 

variabel adalah kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, 

kelompok, atau organisasi. Gaji variabel ini dulu dikenal dengan 

insentif, sehingga ada insentif individu, insentif kelompok, dan insentif 

organisasi. 

Insentif individu merupakan jenis kompensasi yang diberikan 

berdasarkan kinerja individu sesuai yang ditentukan oleh organisasi. 

Pemberian insentif individu secara umum dapat berupa sistem tingkatan, 

komisi, dan bonus. Insentif untuk karyawan operasional bisa ditentukan 

berdasarkan unit keluaran/piece rates dan berdasarkan waktu/times 

bonuses. Pada umumnya insentif untuk karyawan operasional ditentukan 

berdasarkan unit keluaran langsung/straight piece work, waktu yang 
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dihemat/Halsey plan, Rowan plan, dan the gantt task and bonus plan. 

Sedangkan insentif untuk manager dapat berbentuk cash bonuses, stock 

options, phantom stock plans, hak atas kenaikan harga saham/stock 

appreciation dan bonus berdasarkan prastasi. 

Insentif kelompok/team berada diantara program insentif individu dan 

organisasi. Sasaran kinerja berdasarkan apa yang akan dilaksanakan oleh 

team, dan menghubungkan antara tujuan individu dengan tujuan team. Ada 

berbagai pertimbangan mengapa banyak perusahaan yang menerapkan 

insentif kelompok: (1) untuk meningkatkan produktivitas; (2) mengkaitkan 

antara kinerja dengan pendapatan kelompok; (3) meningkatkan kualitas; (4) 

membantu merekrut dan mempertahankan karyawan yang sudah ada di 

perusahaan; dan (5) meningkatkan semangat kerja karyawan. Kategori dari 

insentif kelompok yaitu group piece rate, production sharing plans, profit 

sharing plans, dan employee stock ownership. 

Sementara itu insentif organisasi diberikan kepada semua anggota 

organisasi. Biasanya bentuk insentif ini berupa bagi hasil/gain sharing, 

pembagian keuntungan/profit sharing, dan kepemilikan saham perusahaan. 

Program ini bertujuan untuk mengurangi persaingan antar individu dan 

kelompok/team serta untuk meningkatkan kerjasama diantara anggota 

organisasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik yang pada 

gilirannya akan menuju pada kinerja finansial yang baik pula. 

b. Kompensasi Tidak Langsung 

Tujuan kompensasi tidak langsung/indirect compensation antara 

lain untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang 
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menyenangkan yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan 

produktivitas. Kompensasi tidak langsung biasanya berbentuk 

tunjangan-tunjangan. Tunjangan antara lain bertujuan untuk menarik 

calon karyawan agar bergabung ke dalam organisasi dan 

mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di organisasi. Tujuan 

pemberian tunjangan juga untuk memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku, melindungi karyawan dan ketergantungan 

mereka dari risiko keuangan yang berhubungan dengan sakit cacat dan 

pengangguran. Jenis-jenis tunjangan antara lain tunjangan keamanan, 

tunjangan pensiun, jaminan sosial, tunjangan kesehatan, tunjangan 

keluarga, waktu tidak bekerja, sosial dan rekreasi, serta tunjangan 

finansial/asuransi lainnya (Mathis & Jackson, 2006) 

Sementara itu Handoko (2008) membagi program benefits/ 

tunjangan karyawan menjadi empat, yaitu:  

a. Pembayaran untuk waktu tidak bekerja/time off benefits. Bentuk 

tunjangan ini antara lain waktu istirahat/makan/ganti pakaian, hari-

hari sakit tidak bekerja, hamil, kecelakaan, wajib militer, sakit yang 

berkepanjangan, menghadiri upacara pemakamam, hari-hari libur 

dan cuti. 

b. Perlindungan ekonomis terhadap bahaya. Bentuk program 

pelayanan yang paling umum adalah asuransi, misalnya 

JHT/jaminan hari tua, pembentukan koperasi simpan pinjam/kredit, 

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan asuransi jiwa. 
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c. Program-program pelayanan karyawan. Program pelayanan ini 

meliputi program rekreasi dan olah raga, kafetaria, perumahan, 

toko perusahaan, konsultasi keuangan, fasilitas kendaraan/mobil 

perusahaan, dan bea siswa pendidikan bagi anak-anak karyawan, 

serta studi lanjut karyawan. 

d. Pembayaran kompensasi yang disyaratkan secara legal. Dalam 

rangka memenuhi peraturan pemerintah, perusahaan diwajibkan 

untuk memberikan tunjangan kesehatan, pemberian uang pesangon, 

kecelakaaan kerja dan sebagainya. 

Menurut Simamora (2006:442) komponen-komponen dari seluruh 

program kompenssai dapat diperagakan pada gambar dibawah ini. 

Komponen-komnponen itu dibagi kedalam bentuk-bentuk kompensasi 

langsung (direct compensation) dak kompensasi tidak langsung (indirect 

compensation). Kompensasi finansial langsung (direct financial 

compensation) terdiri dari bayaran (pay) yang diperoleh seseorang dalam 

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

(indirect financial compensation) yang disebut juga dengan tunjangan, 

meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi 

langsung. Kompensasi nonfinansial (nonfinancial compensation) terdiri atas 

kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari 

lingkungan psikologos dan atau fisik dimana orang itu bekerja. Tipe 

kompensasi nonfinansial meliputi kepuasan yang didapat dari pelaksanaan 

tugas yang signifikan yang berhubungan dengan pekerjaan. 
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Sumber: Simamora (2006:443) 

Komponen-komponen dari seluruh program kompensasi itu, secara 

kasar komponen-komponen itu dapat dibagi ke dalam bentuk-bentuk 

kompensasi langsung (derect compensation) dan kompensasi tidak langsung 

(inderect compensation). Kompensasi finansial langsung (derect financial 

compensation) terdiri dari bayaran (pay) yang diperoleh seseorang dalam 

bentuk upah dan gaji. Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji 

Kompensasi 

Finansial Nonfinansial 

Bayaran Pokok 
(Base Pay) 

Langsung Tidak Langsung 

Bayaran Prestasi 
(Merit Pay) 

Gaji (Salary) Upah (Wage) 

Fasilitas 

Kendaraan 
Ruang kantor 
Tempat parkir 

Bayaran 
diluar jam 
kerja 

Liburan 
Hari besar 
Cuti 
tahunan 
Cuti hamil 

Program 
perlindungan 

Asuransi 
kesehatan 
Asuransi jiwa 
Pensiun 
Asuransi 
tenaga kerja 

Bayaran 
Tertangguh 
(Leffered pay) 

Program 
tabungan 
Aniutas 
pembelian 
saham 

Bayaran 
Insentif 
(Insentive pay) 

Bonus Komisi 
Pembagian   
laba 
Pembagian 
keuntungan 
Pembagian 
saham 

Lingkungan 
kerja 
Kebijakan yang 
sehat Supervisi 
yang kompeten 
Kerabat kerja yg 
menyenangkan 
Lingkungan 
kerja yang 
nyaman 

Pekerjaan 
Tugas2 yang 
menarik 
Tantangan 
Tanggung 
jawab 
Pengakuan 
Rasa 
pencapaian 
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per jam (semakin lama jam kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah 

merupakan basis bayaran yang kerapkali digunakan bagi pekerja-pekerja 

produksi dan pemeliharaan. Gaji (salary) umumnya berlaku untuk tarif 

bayaran mingguan, bulanan atau tahunan (terlepas dari lamanya jam kerja). 

Insentif (incentive) adalah tambahan kompensasi di atas atau diluar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi. Progran insentif disesuaikan dengan 

memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, penjualan, 

keuntungan atau upaya pemangkasan biaya. Tujuan utama program insentif 

yaitu terbagi menjadi dua bagian yang meliputi: 

a. Progran insentif individu yang memberikan kompensasi menurut 

penjualan, produktivitas dan penghematan biaya biaya yang dapat 

dihubungkan dengan karyawan tertentu. 

b. Program insentif kelompok yang mengalokasikan kompensasi kepada 

sebuah kelompok karyawan (berdasarkan departemen, divisi atau kelompok 

kerja) karena melampaui standar-standar profitbilitas, produktivitas, atau 

penghematan biaya yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung 

perusahaan, program pensiuan dan tunjuangan  lainnya yang berkaitan dengan 

hubungan kepagawaian. Sedangkan fasilitas (perquisiter) adalah kenikmatan/ 

fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan club, tempat parkir khusus, 

atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat 

mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi eksklusif yang 

dibayar mahal. 
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Kompensasi finansial tidak langsung (inderect financial compensation), 

yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi semua imbalan finansial yang tidak 

tercakup dalam kompensasi langsung. Kompensasi non finansial (non financial 

compensation) terdiri atas kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu 

sendiri, atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik dimana orang itu bekerja. 

Tipe kompensasi non finansial meliputi kepuasan yang didapat dari pelaksanaan 

tugas yang signifikan yang berhubungan dengan pekerjaan.  

Berdasarkan bagan di atas juga dapat diketahui bahwa gaji pokok 

merupakan bentuk paling umum dari kompensasi langsung ini. Gaji pokok 

merupakan kompensasi dasar yang diterima oleh karyawan, biasanya sebagai 

gaji atau upah. Banyak organisasi yang menggunakan dua kategori gaji pokok 

yaitu harian dan tetap, yang diidentifikasikan berdasarkan cara berdasarkan 

cara pemberian gaji tersebut dan sifat dari pekerjaannya. Gaji variabel 

merupakan jenis gaji yang bersifat langsung dimana kompensasi berhubungan 

langsung dengan pencapaian kinerja. Jenis yang paling umum dari gaji jenis 

ini untuk karyawan adalah program pembayaran bonus dan insentif. 

Kompensasi tidak langsung biasanya terdiri dari tunjangan karyawan, 

program perlindungan (asuransi kesehatan, jiwa, pension dan tenaga kerja), 

bayaran diluar jam kerja (liburan hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) dan 

fasilitas yang meliputi kendaraan, ruang kantor dan tempat parkir). Adapun 

untuk kompensasi finansial yaitu meliputi pekerjaan (tugas-tugas yang 

menarik, tantangan, tanggungjawab dan pengakuan) dan lingkungan kerja 

yaitu meliputi kebijakan sehat, supervisi, lingkungan kerja yang nyaman dan 

lain-lain. 
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Kompensasi merupakan terminologi luas yang berhubungan dengan 

imbalan (financial rewards) yang diterima oleh orang-orang melalui 

hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, 

kompensasi berbentuk finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan 

oleh organisasi. Pengeluaran moneter seperti itu bisa segera (kewajiban dalam 

periode waktu yang singkat) tertangguh (kewajiban perusahaan di kemudian 

hari). Gaji mingguan atau bulanan karyawan adalah contoh pembayaran 

segera (immediate payment) sedangkan pensiun, pembagian laba, atau bonus 

menunjukkan pembayaran tertangguh (deferred payment)  

Selanjutnya menurut Simamora (2006:544) terdapat lima karakteristik 

yang harus dimiliki oleh kompensasi apabila kompensasi dikehendaki secara 

optimal dan efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya, Karakteristik-

karakteristik tersebut adalah: 

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. Fleksibilitas. Jika sistem imbalan disesuaikan dengan karakteristik-

karakteristik unik dari anggota-anggota individu dan jika imbalan-imbalan 

yang tersedia adalah penting bagi semua tipe 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 kinerja karyawan. 



 
 

 

26

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. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

kompensasi secara umum dapat mempengaruhi atas kinerja yang dihasilkan 

oleh karyawan. Besar kecilnya jumlah konpensasi secara langsung akan 

memberikan motivasi para karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Menurut Mangkunegara (2006:84) terdapat enam faktor yang 

mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu meliputi: 

1. Faktor Pemerintah 

Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

minimal, pajak pengahasilan, penetapan harga bahan baku, biaya 

transportasi/ angkutan, inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 

2. Penawaran Bersama Antara Perusahaan dan Pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipegaruhi pula pada saat 

terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan 

oleh perusahaan kepada pegawainya. 
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3. Standar dan Biaya Hidup Pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup 

minimal pegawai, hal ini karena kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. 

4. Ukuran Perbandingan Upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh besar 

kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan pegawai dan masa kerja pegawai. 

Artinya perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat 

pendidikan, masa kerja dan ukuran perusahaan. 

5. Permintaaan dan Persediaan 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya 

kondisi pasar pada saat itu dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan tingkat upah pegawai. 

6. Kemampuan Membayar 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada 

kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya, jangan 

sampai menentukan kompensasi diluar batas kemampuan yang ada pada 

perusahaan. 

e. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja memiliki efek kepada kehidupan organisasi. Kepuasan 

kerja/job satisfaction adalah sikap/attitudes positif atau negatif yang dimiliki 

seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Sikap ini merupakan hasil 

persepsi karyawan terhadap pekerjaannya, seorang karyawan yang memiliki 

tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap 
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pekerjaannya, sedangkan karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja 

rendah menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan 

kerja menunjukkan suatu sikap bukan perilaku (Robbins, 2006). 

Menurut Hasibuan (2004;202) kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaaannya. Kepuasan kerja hanya 

dapat diukur dengan tingkat kedisiplinan, moral kerja dan turnover : 

a. Kedisiplinan 

Kedisiplinan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh 

pegawai dengan penuh tanggung jawab (berupa kewajiban dan larangan) 

dan dapat dikenai sanksi atau hukuman apabila haltersebut dilaanggar. 

b. Moral kerja 

Moral kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku kerja sama yang 

ditunjukan oleh seorang karyawan selama induvidu atau kelompok 

kerja tersebut bekerja di perusahaan. 

c. Turnover 

Turnover adalah kondisi perusahaan mengenai keluar masuknya orang 

untuk mengisi lowongan atau meninggalkan pekerjaan yang disebabkan 

oleh berbagai alasan. 

Menurut Handoko (2008), kepuasan kerja adalah keadaan emosional 

baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan dimana karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Mathis dan Jackson (2006) mendefinisikan 

kepuasan kerja sebagai keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi 

pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan akan muncul ketika harapan-

harapan mereka tidak terpenuhi. 
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f. Variabel-Variabel Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-variabel ganjaran yang 

menantang, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung, 

serta kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. (Sunarto, 2003:94) yang 

secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan yang menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi 

yang mereka persepsikan sebagai keadilan, tidak meragukan, dan 

segaris dengan pengharapan mereka. Bila upah dilihat sebagai keadilan 

yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu 

dan standar pengupahan komunitas kemungkinan besar akan dihasilkan 

kepuasan. 

2. 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 fisik sekitar 

yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur, cahaya, keributan 

dan faktor-faktor lingkungan terlalu panas atau terlalu remang-remang. 

3. Rekan kerja yang mendukung 

Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi 

yang berwujud dari pekerjaan mereka. Bagi kebanyakan karyawan, 

kerja juga mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu, 

tidaklah mengejutkan bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan 

mendukung ke kepuasan kerja yang meningkat. 



 
 

 

30

4. Kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan 

Orang-orang yang mempunyai kepribadian kongruen (sama dan 

sebangun) dengan pekerjaannya yang mereka pilih seharusnya 

mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang 

tepat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mereka. Dengan demikian 

lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut dan 

karena sukses ini mereka mempunyai probabilitas yang lebih besar 

untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

g. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan 

adalah kebijakan kompensasi yang berlaku di tempat kerjanya. Kompensasi 

dapat digunakan sebagai kunci untuk mengelola sumberdaya manusia secara 

efektif agar sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan karyawan. 

Kompensasi juga dapat digunakan sebagai suatu cara untuk memotivasi, 

meningkatkan prestasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan (Handoko, 2008). 

Oleh sebab itu penentuan kompensasi merupakan tugas yang kompleks, sulit, 

dan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, karena menyangkut kepentingan 

organisasi maupun karyawan. Bagi organisasi kompensasi merupakan biaya 

yang relatif besar, sedangkan bagi karyawan kompensasi adalah sumber 

penghasilan untuk mempertahankan hidup mereka. 

Kepuasan karyawan terhadap kompensasi ditentukan oleh keadilan 

kompensasi, tingkat kompensasi, dan praktik administrasi kompensasi. 

Keadilan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan 

dalam menentukan tingkat kompensasi, baik keadilan internal maupun 
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eksternal. Persepsi keadilan dipengaruhi oleh: (1) rasio kompensasi dengan 

input seseorang seperti pendidikan, keahlian, keterampilan, pengalaman 

kerja, dan sebagainya; dan (2) perbandingan rasio tersebut dengan rasio-

rasio yang diterima oleh orang lain. Oleh sebab itu dalam menentukan besar 

kecilnya kompensasi organisasi perlu mempertimbangkan adanya keadilan 

internal dan eksternal. Ketidakpuasan seringkali dikaitkan dengan tidak 

dipenuhinya rasa adil dan layak terhadap tingkat kompensasi yang mereka 

terima (Handoko, 2008). 

Menurut teori Equity/keadilan karyawan akan merasa puas atau tidak 

puas tergantung pada persepsi mereka terhadap keadilan. Kepuasan atau 

ketidakpuasan karyawan merupakan hasil perbandingan antara input-outcomes 

dirinya dengan perbandingan input-outcomes karyawan lain. Apabila 

perbandingan tersebut dirasakan adil/equity maka karyawan tersebut cenderung 

puas, dan sebaliknya jika dirasakan tidak adil/inequity maka ada dua 

kemungkinan yaitu: (1) over compensation inequity; dan (2) under 

compensation inequity. Elemen-elemen penting dalam teori keadilan adalah 

input, outcomes, comparison person, dan equity atau inequity. Berdasarkan 

hasil riset tentang kepuasan kerja dengan teori equity, ternyata kepuasan kerja 

tercermin dari performance (As’ad, 2000; Mangkunegara, 2006).  

Kepuasan terhadap tingkat kompensasi didasarkan pada perbandingan 

antara tingkat kompensasi dengan apa yang seharusnya mereka terima. 

Karyawan cenderung merasa puas apabila tingkat kompensasi yang 

seharusnya mereka terima sebanding dengan tingkat kompensasi aktual, dan 

tidak puas apabila tingkat kompensasi aktual lebih kecil dari tingkat yang 
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seharusnya. Kepuasan kompensasi berhubungan dengan perbedaan tingkat 

kompensasi pada tingkat pekerjaan atau jabatan yang berbeda-beda dalam 

suatu organisiasi. Perbedaan kompensasi berkaitan dengan tugas dan 

tanggungjawab dari suatu pekerjaan, dan hirarki atau kedudukan seseorang 

dalam organisasi. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika kompensasi 

manager lebih banyak daripada karyawan operasional. Pada umumnya 

karyawan akan menerima perbedaan tingkat kompensasi yang didasarkan 

pada tanggungjawab, produktivitas, kemampuan, pengetahuan, dan 

kegiatan-kegiatan managerial lainnya (Handoko, 2008). 

Sementara itu faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kompensasi 

adalah praktik-praktik administrasi kompensasi. Menurut Mathis dan 

Jackson (2006) tujuan administrasi kompensasi adalah untuk memberikan 

gaji yang kompetitif dan adil. Hal-hal yang berkaitan dengan praktik-praktik 

administrasi kompensasi yaitu: (1) apabila tujuan organisasi untuk menarik 

orang-orang yang berkualitas tinggi agar bergabung ke dalam organisasi dan 

mempertahankan karyawan agar tetap puas dengan kompensasi yang 

mereka terima, maka sistem kompensasi paling tidak sama dengan 

kompensasi yang dibayarkan organisasi lain yang sejenis. Kompensasi 

sebaiknya menjamin adanya keadilan eksternal; (2) penetapan harga jabatan 

dapat meningkatkan kepuasan terhadap kompensasi yang mereka terima 

apabila dipandang mewujudkan filosofi kompensasi yang sebanding untuk 

jabatan dengan nilai setara. Oleh sebab itu evaluasi pekerjaan yang 

dilakukan dengan baik dapat membantu menentukan kesamaan kompensasi 

untuk pekerjaan yang dinilai sebanding; (3) sistem kompensasi berdasarkan 

kinerja sebaiknya disertai dengan metode pengukuran yang akurat dan 
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terbuka, agar karyawan dapat melihat hubungan antara kompensasi dengan 

kinerja; (4) tingkat kompensasi sebaiknya selalu dievaluasi dan disesuaikan 

dengan perkembangan yang ada; dan (5) kepercayaan dan konsistensi 

kompensasi sebaiknya selalu dijaga. Karyawan seharusnya merasakan 

bahwa pimpinan organisasi betul-betul memperhatikan kepentingan mereka 

dan kepentingan organisasi. Kepercayaan dan konsistensi merupakan aspek 

penting yang mempengaruhi kepuasan terhadap kompensasi. Oleh sebab itu 

tanpa kepercayaan dan konsistensi, kepuasan terhadap kompensasi bisa 

menurun, dan kompensasi seringkali menjadi sasaran keluhan tanpa 

memandang persoalan yang sesungguhnya. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Tenaga Kerja pada Kapal Motor Nelayan (KMN) Arif Baitullah dan 

Kembali Baitullah Desa Pemana. Adapun kerangka pikir yang yang dimaksud 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka pikir penelitian berikut 

ini :  

Gambar 2.1  
Kompensasi dan Kepuasan Kerja  

 

 

 

 

 

Kompensasi (X) 
a. Gaji 
b. Upah 
c. Insentif 
d. THR 

 
 

Kepuasan Kerja (Y)  
a. Sikap karyawan mengenai 

ganjaran atau gaji  
b. Sikap karyawan mengenai 

kondisi kerja 
c. Sikap karyawan mengenai 

rekan kerja 
d. Sikap karyawan mengenai 

kesesuaian kepribadian dengan 
pekerjaan 
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Dari kerangka pikir di atas dapat dijelaskan apakah kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja yang memiliki prilaku 

kewirausahaan, dengan begitu para wirausaha akan mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dari  prilaku kewirausahaan mereka masing-masing. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori-teori mengenai permasalahan 

tentang kompensasi dan kepuasan kerja dapat diberikan suatu hipotesis atau 

dugaan sementara yang perlu dikaji kebenarannya lebih lanjut. Berdasarkan 

terori yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson (2006) dan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Luluk Handayani (2008) dan Hariani (2005) 

maka hipotesa dalam penelitian ini yaitu diduga kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja tenaga kerja KMN Arif Baitullah dan KMN 

Kembali Baitullah desa Pemana. 

 

  

 


