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BAB II 

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk penelitian 

yang akan dilakukan maka, peneliti menggunakan penelitian terdahulu 

tentang pemberian kompensasi dan kinerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Dari data terdahulu yang dilakukan oleh Erwin Krissanto (2010) dengan 

judul ”Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 

PT. Prambanan Dwipaka Cabang Bengkulu)”, diketahui: 

a. Variabel bebas terdiri dari: 

1) Kompensasi moneter (X1) terdiri dari:gaji, bonus, pembayaran 

tunjangan dan insentif. 

2) Kompensasi non moneter (X2) terdiri dari:karier, rasa aman, 

pujian dan penghargaan sosial. 

b. Variabel terikatnya: 

- Kinerja karyawan (Y) terdiri dari: kemahiran menempuh prosedur 

yang telah ditentukan, kecermatan dalam pelaksanaan tugas, 

kecepatan penyelesaian tugas. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Teknik ini digunakan untuk menentukan ketepatan 

prediksi dan untuk melengkapi analisis seberapa besar variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian regresi linier 

berganda diketahui untuk variabel kompensasi moneter (X1) dan 
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kompensasi non moneter (X2) dimana pengaruh yang lebih dominan 

adalah variabel kompensasi moneter (X1) dengan R parsial sebesar 0,583 

sedangkan variabel kompensasi non moneter (X2) lebih kecil dengan R 

parsial sebesar 0,433. 

2. Dari data terdahulu yang dilakukan oleh Anoki Herdian Dito (2004) 

dengan judul ”Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Slamet Langgeng Purbalingga” diketahui: 

a. Variabel bebas: 

1) Kompensasi finansial (X1) terdiri dari: Gaji,komisi,asuransi dan 

tunjangan. 

2) Kompensasi non finansial (X2) terdiri dari: tanggung jawab, 

peluang akan pengakuan, peluang adanya promosi, kebijakan-

kebijakan yang sehat. 

b. Variabel terikatnya: 

- Kinerja karyawan (Y) terdiri dari: kualitas, kuantitas, ketepatan 

waktu. 

Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pengaruh yang 

signifikan antara variabel kompensasi finansial (X1) dan variabel 

kompensasi non finansial (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) dilihat dari 

hasil pengujian secara simultan yang didapatkan koefisien korelasi 

berganda (multiple R) sebesar 0,79 yang menunjukkan bahwa variabel 

bebas memiliki hubungan yang kuat dengan variabel terikat. Jika dilihat 

dari koefisien determinasi berganda (R
2
) sebesar 0,624 menunjukkan 
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bahwa kompensasi mempengaruhi kierja sebesar 62,4% selebihnya 

dipengaruhi oleh faktor lain, disamping itu variabel yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan (Y) adalah variabel kompensasi 

finansial (X1) sebesar 42,4% lebih besar dari variabel kompensasi non 

finansial (X2) sebesar 25,3%. 

Tabel 2.1 

Deskripsi Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

PenelitianTerdahulu Variabel Teknikanalisis Hasil 

Erwin Krissanto (2010) 

dengan judul ”Pengaruh 
Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi 

pada PT. 

PrambananDwipaka 
Cabang Bengkulu) 

Variabel 

Bebas:Kompen
sasi moneter 

(X1). 

Kompensasi 

non moneter 
(X2).Variabel 

Terikat :Kinerja 

karyawan (Y) 

Regresi linier 

berganda. 
Uji F 

Uji t 

Ada 

pengaruh 
yang 

signifikan  

Anoki Herdian Dito 
(2004) Dengan judul 

Pengaruh Kompensasi 

terhadap 
Kinerja Karyawan PT. 

Slamet Langgeng 

Purbalingga 

Variabel Bebas: 
kompensasi 

finansial 

(X1),non 
finansial (X2). 

Variabel 

Terikat: kinerja 

(Y) 

hipotesis 
menggunakan 

uji T dan uji F 

Ada 
pengaruh 

yang 

signifikan  

Septian wahyu wibowo 

(2013) Dengan judul 

Pengaruh 
kompensasi terhadap 

kinerja karyawan bagian 

produksi pada UD.Dua 

Putra Jombang 

Variabel bebas 

(X1)kompensas

i finansial, (X2) 
kompensasi 

non finansial 

variabel terikat 

(Y) kinerja 

Analisisregresi 

linier berganda 

Rentang skala 
Uji F 

Uji T 

 

Sumber: Skripsi Erwin krissanto dan Anoki herdian dito 
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Berdasarkan tabel 2.1 maka dapat diketahui perbedaan dan 

persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Persamaan 

a. Sama-sama mengambil topik penelitian mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

b. Alat analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda 

dengan menggunakan uji F dan uji T. 

2. Perbedaan 

a. Lokasi penelitian yang digunakan. 

b. Jumlah sampel dan obyek penelitian yang digunakan. 

Posisi penelitian sekarang dibandingkan dengan penelitian yaitu 

penelitian sekarang merupakan pengembangan dari hasil penelitia 

terdahulu dengan menggunakan obyek penelitian adalah karyawan bagian 

produksi. 

B. Landasan Teori 

1. Kompensasi 

a). Pengertian kompensasi.  

Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi 

perusahaan. Perusahaan mengharapkan pengeluaran dan biaya 

kompensasi ini memperoleh imbalan prestasi kerja yang lebih besar 

dari karyawan supaya perusahaan tersebut mendapakan laba yang 

terjamin. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian kompensasi 
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yang dapat diberikan. Menurut Hasibuan (2000:118) kompensasi 

adalah Semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan. 

Sedangkan kompensasi menurut Simamora (2004:506) 

adalah semua bentuk kembalian finansial, jasa-jasa berwujud, dan 

tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah 

kepegawaian. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai 

imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan karyawan. Dengan 

adanya kompensasi diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja 

karyawan, karena kompensasi merupakan kewajiban yang harus 

diberikan oleh perusahaan atas hak-hak karyawan yang bekerja 

untuk tujuan organisasi. 

Dari definisi tersebut, diketahui bahwa semakin dapat 

disadari bahwa suatu kompensasi jelas akan dapat meningkatkan 

ataupun menurunkan prestasi kerja, kinerja karyawan atau kepuasan 

kerja, maupun motivasi karyawan. Oleh karenanya sangat penting 

sekali perhatian bagi perusahaan atau organisasi terhadap pengaturan 

kompensasi secara benar dan adil. 
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b). Komponen-komponen Kompensasi 

Menurut Susilo Martoyo (2007:118) tujuan kompensasi 

adalah  sebagai berikut : 

1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima 

kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata 

lain, kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima 

upah atau gaji tersebut secara periodik, bararti adanya jaminan 

economic security bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi 

tanggungannya. 

2. Pengkaitan kompensasi dengan produktifitas kerja. Dalam 

pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong 

karyawan bekerja dengan makin produktif. Dengan produkticitas 

yang tinggi, ongkos karywan per unit/produksi bahkan akan 

semakin rendah. 

3. Pengaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. Makin berani 

suatu perusahaan/organisasi memberikan kompensasi yang tinggi 

menunjukkan betapa makin suksesnya suatu perusahaan. Sebab 

pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila 

pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu semakin besar. 

Berarti keuntungan semakin besar. 
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4. Pengaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. 

Ini berarti bahwa pemberian kompensasi yang tinggi harus 

dihubungkan atau diperbandingkan dengan persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh karyawan yang bersangkutan pada jabatan 

dan kompensasi tersebut. Sehingga ada keseimbangan antara 

“input” (syarat-syarat) dan “output (tingginya kompensasi yang 

diberikan). 

Simamora (2004:442) mendefinisikan “Kompensasi menjadi 

dua yaitu kompensasi finansial yang berupa finansial langsung dan 

tidak langsung serta kompensasi non finansial yang antara lain dapat 

berupa lingkungan kerja, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Komponen-komponen Keseluruhan Program Kompensasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : komponen-komponen program kompensasi,Simamora (2004:443) 

Gambar 2.1 di atas menunjukan bagan tentang pemberian 

kompensasi finansial dan non finansial menurut henry simamora, 

sedangkan pemberian kompensasi yang tepat harus memenuhi syarat 

adil dan layak pada karyawan sesuai dengan faktor yang 

mempengaruhi kebijakan kompensasi itu sendiri. Kompensasi 

merupakan terminologi luas yang berhubungan dengan imbalan 

finansial dan non finansial yang diterima oleh orang-orang melalui 

hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. 

Kompensasi 

Finansial Non Finansial 

Tidak langsung 
Langsung  

Pekerjaan 

- Tugas yang 
menarik 

- Tantangan 
- Tanggung jawab 
- Pengakuan 
- Rasa aman 

Lingkungan pekerjaan 

- Kebijakan yang 
sehat 

- Supervise yang 
kompeten 

- Kerabat kerja yang 
menyenangkan 

- Lingkungan kerja 
yang nyaman 

Bayaran Pokok 

(Base Pay) 

Bayaran Prestasi 

(Merit Pay) 

Upah  (fee) Gaji 

(salary) 

Fasilitas 

- Kendaraan 
- Ruang 

kantor 
- Tempat 

parkir 

Bayaran di luar 

jam kerja 

- Liburan 
Hari besar 

- Cuti 
tahunan 

- Cuti hamil 

Program 

perlindungan 

- Asuransi 
kesehatan 

- Asuransi 
jiwa 

- Pension 
- Asuransi 

tenaga kerja 

Bayaran 

tertangguh 

(Deferred  pay) 

- Program 
tabungan 

- Anuitas 
pembelian 
saham 

Bayaran Insentif 

(insentive pay) 

- Bonus 
- Komisi 
- Pembagian laba 
- Pembagian 

keuntungan 
- Pembagian 

saham 
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Terminologi dalam kompensasi menurut Henry Simamora 

(2004:445) adalah sebagai berikut: 

1. Upah dan gaji. 

Menurut pasal 1 ayat 30 undang-undang ketenagakerjaan, 

upah atau gaji adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa 

yang telah atau akan dilakukan. Gaji umumnya berlaku untuk 

tarif bayaran mingguan, bulanan atau tahunan (terlepas dari 

lamanya jam kerja). 

2. Bonus 

Bonus adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar 

gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Bonus merupakan 

pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran 

kinerja. Bonus tidak hanya membantu perusahaan mengendalikan 

biaya, namun tampaknya juga mendorong kinerja. 
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3. Tunjangan 

Tunjangan karyawan adalah pembayaran dan jasa yang 

melindungi dan melengkapi gaji pokok. Contoh-contoh tunjangan 

adalah tunjangan hari raya, asuransi kesehatan dan jiwa, liburan 

yang ditanggung perusahaan, program pensiun dan tunjangan 

lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. 

Macam-macam pemberian kompensasi menurut Martoyo 

(2000:120) adalah sebagai berikut : 

a. Pemberian kompensasi finansial terdiri dari: 

1. Pemberian kompensasi finansial langsung (direct financial 

compensation) yang terdiri dari: gaji, upah, bonus dan komisi. 

2. Kompensasi finansial tidak langsung (indirect financial 

compensation) pemberian kompensasi finansial tidak langsung 

disebut juga tunjangan yakni meliputi semua imbalan finansial 

yang tidak tercakup dalam pemberian kompensasi finansial 

langsung seperti fasilitas kerja, asuransi dan liburan atas dana 

organisasi. 

b. Pemberian kompensasi non finansial (non financial 

compensation) adalah pemberian kompensasi yang diterima atas 

dasar pekerjaan itu sendiri, seperti tanggung jawab, peluang akan 

pengakuan, peluang adanya promosi, lingkungan psikologis dan 

fisik dimana karyawan tersebut berada. Seperti rekan kerja yang 
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menyenangkan, kebijakan-kebijakan yang sehat, adanya kafetaria, 

sharing pekerjaan dan adanya waktu luang. 

Istilah pemberian kompensasi sering digunakan secara 

bergantian dengan administrasi dan upah, bagaimanapun istilah 

pemberian kompensasi sesungguhnya merupakan konsep yang lebih 

luas. Apabila dikelola secara benar, pemberian kompensasi dapat 

membantu organisasi mencapai tujuan-tujuan dalam memperoleh, 

memelihara dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. 

Dengan adanya bermacam-macam pemberian kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap diri karyawan dan dapat digunakan untuk 

memotivasi kinerja yang ditentukan dari jumlah kompensasi. 

Kompensasi bukan merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja, namun kompensasi juga merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena itulah 

kompensasi tidak hanya bisa menarik, memotivasi dan 

mempertahankan karyawan, tetapi juga mempertinggi daya saing, 

kelangsungan hidup dan profitabilitas organisasi. Dalam penelitian 

ini pemberian kompensasi mengarah kepada kompensasi finansial 

yang terdiri dari upah, bonus, tunjangan dan asuransi dan 

kompensasi non finansial yang meliputi pekerjaan dan lingkungan 

pekerjaan. 
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c). Tujuan Pemberian Kompensasi 

Pemberian kompensasi dalam suatu perusahaan jelas 

mengandung tujuan positif. Martoyo (1996:17) mengemukakan 

tujuan pemberian kompensasi yaitu meliputi: 

1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi 

Dengan adaya kepastian  menerima gaji tersebut secara 

periodik, berarti adaya jaminan “economic security”-nya beseta 

keluarga yang menjadi tanggungannya. 

2. Pengkaitan kompensasi dengan motivasi kerja 

Kompensasi yang tinggi hanya mungkin diberikan oleh 

perusahaan yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, 

dengan tingginya kompensasi tersebut maka dengan sendirinya 

perusahaan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam 

memotivasi para karyawannya untuk bekerja secara maksimal di 

perusahaan. 

3. Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. 

Makin berani suatu perusahaan memberikan kompensasi 

yang tinggi kepada karyawan menunjukan betapa makin 

suksesnya suatu perusahaan, kompensasi yang tinggi hanya 

mungkin diberikan oleh perusahaan yang mempunyai pendapatan 

yang cukup besar berarti keuntungan yang diperoleh oleh 

perusahaan cukup besar. 
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4. Pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. 

Hal ini berarti bahwa pemberian kompensasi yang tinggi 

harus dihubungkan atau diperbandingkan dengan persyaratan 

yang harus dipenuhi karyawan yang bersangkutan pada jabatan 

dan kompensasi yang tinggi tersebut. Dengan demikian semakin 

tinggi kompensasi yang diberikan kepada seorang karyawan maka 

semakin tinggi pula tanggungjawab pekerjaan yang harus 

diselesaikan. 

d). Karakteristik –Karakteristik Kompensasi 

Menurut Simamora (2001:544) terdapat lima karakteristik 

yang harus dimiliki oleh kompensasi apabila kompensasi 

dikehendaki secara optimal dan efektif dalam mencapai tujuan-

tujuannya, Karakteristik-karakteristik tersebut adalah: 

1. 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. 

2. 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. 



114 

 

3. Frekuensi. Semakin sering imbalan diberikan, semakin besar pula 

potensi daya gunanya sebagai alat yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

4. Visibilitas. Imbalan-imbalan mestilah betul-betul dapat dilihat 

jika dikehendaki supaya kalangan karyawan merasakan adanya 

hubungan antara kinerja dan imbalan-imbalan. 

5. 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. 

e). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi 

Menurut Mangkunegara (2000:84) 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 
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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. 

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. 
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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. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

memberikan kompensasi pada suatu perusahaan harus 

memperhatikan beberapa pertimbangan baik dari perusahaan, 

karyawan dan organisasi lain yang berkompeten dalam bidang 

sumber daya manusia dalam hal ini serikat pekerja. Dengan adanya 

kesepakatan dari berbagai kelompok tersebut maka secara langsung 

dapat menciptakan keharmonisan dalam perusahaan dan tidak 

terdapat pihak yang merasa dirugikan. 

2. KINERJA 

a). Pengertian Kinerja  

Menurut Rivai dan Sagala, (2010: 548) kinerja merupakan 

suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan 

sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan 

perilaku kerja nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi 
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kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam 

perusahaan.Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Kinerja karyawan merupakan hasil yang dicapai oleh 

seseorang baik berupa barang maupun jasa. Dalam pelaksanaan 

tugas dan pekerjaanya disesuaikan dengan beban tugas yang harus 

dilaksanakan dengan disertai adanya standart kerja yang ditentukan 

pula. Kinerja yang baik merupakan suatu langkah awal untuk 

menuju tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu perlu 

diupayakan untuk meningkatkan kinerja karyawan meskipun hal 

tersebut tidaklah mudah karena banyaknya faktor yang 

mempengaruhi. 

b). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Robbins (2001:149) factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah: 

1. Kerja yang secara mental menantang 

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan 

yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan 

ketrampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan beragam 

tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka 

bekerja. Karakteristik ini membuat kerja secara mental 

menantang. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan 
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kebosanan, tetapi yang terlalu banyak menantang menciptakan 

frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, 

kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan 

kepuasan. 

2. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan sistem upah/gaji dan 

kebijakan promosi yang mereka persepsikan adil, tidak 

meragukan dan segaris dengan pengharapan mereka. Bila gaji 

dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, 

tingkat ketrampilan individu dan standar penggajian komunitas 

maka kemungkinan besar akan dihasilkan kinerja yang 

meningkat. Sama halnya dengan kebijakan dan praktik promosi 

yang adil. Promosi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan 

pribadi, tanggung jawab yang lebih banyak dan status sosial yang 

meningkat. Jika promosi dilakukan dengan adil (fair and just) 

kemungkinan besar karyawan akan merasakan kepuasan dengan 

pekerjaan mereka sehingga kinerja mereka juga akan meningkat. 

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja, baik untuk 

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan 

tugas. Studi-studi memperagakan bahwa karyawan lebih 

menyukai keadaan fisik sekitar yang tidak berbahaya atau 

merepotkan. Temperatur, cahaya, keributan dan faktor-faktor 
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lingkungan lain seharusnya tidak ekstrim (terlalu banyak atau 

terlalu sedikit). Missal terlalu panas atau terlalu remang-remang. 

Di samping itu, kebanyakan karyawan lebih menyuakai bekerja 

dekat dengan rumah, dengan fasilitas yang bersih dan relatif 

modern dan dengan alat-alat dan peralatan yang memadai. 

4. 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 kerja yang ramah dan mendukung dapat 

memberikan kepuasan yang meningkat. Perilaku atasan juga 

merupakan determinan utama dari pencapaian kinerja yang 

efektif. Umumnya studi mendapatkan bahwa kinerja karyawan 

meningkat apabila peyelia langsung bersifat ramah dan dapat 

memahami, memberikan pujian kepada karyawan yang 

kinerjanya baik, mendengarkan pendapat karyawan dan 

menunjukkan suatu minat pribadi pada mereka. 

5. Kesesuaian antara kepribadian-pekerjaan 

Faktor ini diambil dari teori Hollan, yaitu kecocokan yang 

tinggi antara kepribadian seorang karyawan dan pekerjaan akan 

menghasilkan individu yang lebih terpuaskan. Logikanya adalah 

orang-orang yang tipe kepribadiannya kongruen (sama dan 
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sebangun) dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya 

mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan 

yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. 

Dengan demikian, besar kemungkinan untuk berhasil pada 

pekerjaan tersebut karena kesesuaian antara kepribadian dan 

pekerjaan ini mempunyai probabilitas yang lebih besar untuk 

mencapai kinerja yang tinggi dari pekerjaan mereka. 

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan menurut Handoko (2000:37) antara lain:  

1. Kepuasan kerja 

2. Tingkat stres 

3. Motivasi 

4. Lingkungan kerja 

5. Sistem kompensasi dan gaji 

6. Aspek-aspek ekonomis 

7. Aspek-aspek teknis terkait dengan pekerjaan meliputi pelatiahan, 

kemampuan kerja dan perilaku-perilaku individu lainnya. 

c). Pengukuran Kinerja 

Banyak cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja 

karyawan, sebab kinerja karyawan yang umum untuk kebanyakan 

suatu pekerjaan. Kinerja dapat diukur melalui kuantitas dari hasil, 

kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran, 

kemampuan bekerja sama (Mathis-Jackson, 2006:378). 
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Adapun ukuran-ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja 

seseorang adalah: 

a. Kualitas pekerjaan 

Kualitas yang dapat dilihat dari ketepatan, ketrampilan, 

ketelitian, pemahaman dan penguasaan tugas, kedisiplinan, sikap 

terhadap tugas, kemampuan dalam bekerja sendiri, tanggung 

jawab, kecakapan menggunakan peralatan kerja, dan kemampuan 

memperbaiki peralatan kerja. 

b. Kuantitas pekerjaan 

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan 

termasuk menyelesaikan pekerjaan melebihi yang ditugaskan. 

c. Ketepatan waktu kerja 

Ketetapan waktu dalam menyelesaikan tugas, ketepatan 

waktu dalam kehadiran, ketepatan waktu dalam istirahat. 

d. Kerjasama dengan rekan kerja 

Kemampuan bekerjasama di dalam kelompok, 

kemampuan bekerjasama di luar kelompok, kemampuan menjalin 

komunikasi dengan atasan, dan kemampuan memberi bimbingan 

dan penjelasan kepada karyawan lain. 
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d). Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Meskipun kompensasi bukan merupakan satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi kinerja, akan tetapi diakui bahwa kompensasi 

merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mendorong kinerja 

karyawan. Jika karyawan merasa bahwa usahanya dihargai dan 

organisasi menerapkan sistem kompensasi yang baik, maka 

umumnya karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Setiap karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan 

selayaknya mendapatkan kompensasi sebagai hak atas kewajiban 

yang telah mereka lakukan, baik finansial maupun non finansial, 

karena kompensasi merupakan salah satu faktor penentu untuk 

proses peningkatan kinerja karyawan. Kompensasi adalah suatu 

bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan, sehingga 

karyawan akan lebih semangat dalam bekerja karena merasa 

kerjanya dihargai. Simamora (2004:446) menyatakan bahwa 

semakin sering suatu imbalan dapat diberikan, maka semakin besar 

potensi daya gunanya sebagai instrumen yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dan imbalan harus betul-betul dapat dilhat apabila 

dikehendaki supaya kalangan karyawan merasakan adanya hubungan 

antara kinerja dengan imbalan. Para karyawan berharap bahwa 

kinerja mereka akan mempengaruhi kompensasi yang mereka 

terima. Oleh karena itu, apabila kompensasi yang diberikan tidak 
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sesuai maka akan berdampak terhadap kinerja karyawan tersebut 

dalam perusahaan. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mangkunegara 

(2001:84) yang mengemukakan bahwa kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja 

dan motivasi kerja serta kinerja. Berdasarkan beberapa pendapat 

yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi 

yang diberikan oleh perusahaan akan mempengaruhi tingkat kinerja 

yang akan dihasilkan oleh karyawan. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarakan kajian teori-teori diatas maka kerangka pemikiran 

yang diguanakan untuk mempermudah proses penelitian dapat dilihat pada 

gambar 2.2. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.2 diatas maka dapat dijelaskan pengaruh 

kompensasi baik kompensasi finansial maupun nonfinansial terhadap 

kinerja karyawan. (Simamora, 2004:443). Unsur atau komponen yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompensasi, dimana kompensasi 

disini dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu kompensasi finansial yang 

terdiri dari upah yang diperoleh seorang karyawan dalam bentuk gaji, 

insentif dan tunjangan, adapun bentuk lain yaitu kompensasi nonfinansial 

yang meliputi semua imbalan yang tidak dinilai dalam bentuk uang yaitu 

pekerjaan dan lingkungan kerja, dimana semuanya itu memiliki pengaruh 

Kompensasi Finansial (X1): 

-Pemberian gaji 

- Pemberian bonus 

-Pemberian tunjangan 

Kinerja Karyawan (Y): 

-Kuantitas kerja 

- Kualitas kerja 

-ketepatan waktu Kompensasi Non Finansial (X2): 

-Pekerjaan 
-Lingkungan pekerjaan 
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terhadap kinerja karyawan dan apabila kompensasi tersebut diberikan 

dengan tepat, benar (adil dan layak) maka kuantitas pekerjaan, kualiatas 

pekerjaan, ketepatan waktu secara tidak langsung akan tinggi. 

Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dapat diukur dari 

kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu dalam pekerjaan 

dan kerjasama Mathis and Jackson (2000: 381). Berdasarkan pada 

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya ditemukan adanya 

pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja. Sedangkan 

penelitian ini bermaksud untuk meneliti bagaimana pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan pada UD. Dua Putra Jombang. Dari kedua 

variable tersebut selanjutnya akan dicari pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya dengan cara menyebarkan kuisoner kepada 

karyawan bagian produksi di UD. Dua Putra Jombang. Dari hasil kuisioner 

tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis 

regrersi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kedua variabel 

tersebut. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji 

lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah (Sugiyono, 2005:35), 

hipotesis dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

a. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan bagian produksi 

UD.Dua Putra Jombang. 

b. Diduga kompensasi finansial yang mempunyai pengaruh paling kuat 

terhadap kinerja karyawan bagian Produksi UD. Dua Putra Jombang. 

 


