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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Hesty Lidya 

(2012) dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan” dengan variabel bebasnya 

adalah kompensasi yang terdiri dari kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial. Dan variabel terikatnya adalah kinerja. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara kompensasi dengan kinerja, dapat dilihat 

dari hasil regresi berganda dengan menggunakan Df1 = 5 dan Df2 = 80 pada alpha 

sebesar 5% diperoleh Ftabel sebesar 3,104 sedangkan Fhitungnya diperoleh 

sebesar 74,359 sehingga dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa 

dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel kompensasi yang terdiri dari 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap karyawan.  

Sedangkan penelitian terdahulu yang selanjutnya yaitu Devi Novia Sandhi 

(2012) dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

PT. PLN (Persero) APJ Malang” dengan variabel bebasnya kompensasi yang 

terdiri dari kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung, dengan variabel terikatnya yaitu kinerja. Dari hasil analisis regresi 

berganda diperoleh Ftabel sebesar 3,175 sedangkan Fhitungnya diperoleh nilai 



9 
 

sebesar 86,245 sehingga dari perhitungan tersebut dapat diketahui nilai 

finansial tidak langsung secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-

sama melakukan analisis kompensasi dan terletak pada alat analisis yaitu 

menggunakan regresi linier berganda dan uji hipotesisnya menggunakan Uji F dan 

Uji T. Kelebihan penelitian ini yaitu mengenai obyek yang digunakan memiliki 

jangkauan atau ukuran yang lebih besar sehingga permasalahan yang lebih 

kompleks. Posisi penelitian sekarang merupakan pengembangan dari penelitian 

terdahulu. Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Tabel 1.1 

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang 

 

Peneliti & Judul  Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

Hesty Lidya 

(2012) Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

PT. PLN (Persero) 

Area Pelayanan 

dan Jaringan 

 

 

Devi Novia 

Sandhi (2012) 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. 

PLN (Persero) 

APJ Malang 

 

 

 

 

Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Home 

Industri Batik 

Tulis Celaket 

(Penelitian 

Sekarang) 

Variabel Bebas (X)  

X1 : Kompensasi 

finansial 

X2 : Kompensasi non 

finansial 

Variabel Terikat (Y) 

Y : Kinerja Karyawan 

 

 

 

Variabel Bebas (X) 

X1 : kompensasi 

finansial langsung 

X2 : kompensasi 

finansial tidak 

langsung 

Variabel Terikat (Y) 

Y : kepuasan kerja 

Karyawan 

 

 

 

 

Variabel Bebas (X) 

X1 : kompensasi 

langsung 

X2 : kompensasi tidak 

langsung 

Variabel Terikat (Y) 

Y : kinerja karyawan  

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 

kompensasi 

finansial dan 

kompensasi non 

finansial 

terhadap 

karyawan 

 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan antara 

kompensasi 

finansial 

langsung dan 

kompensasi 

finansial tidak 

langsung tehadap 

kepuasan kerja 

karyawan  
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B. Landasan Teori  

1.  Kompensasi 

Manusia bekerja ingin memperoleh uang untuk memenuhi 

kebutuhan  hidupnya. Dan dari itulah seorang karyawan mulai bekerja 

keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena 

itulah perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja 

karyawan berupa kompensasi. Menurut Sofyandi (2008), kompensasi 

adalah suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan 

harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk 

prestasi kerja dari karyawan. Kompensasi merupakan apa yang diterima 

oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi 

(Simamora, 2006 : 442). 

Pengertian kompensasi juga terdapat pada literatur : 

Mondy (2008 : 4) kompensasi adalah total seluruh imbalan yang 

diterima para karyawan sebagai pengganti jasa yang telah mereka 

berikan. 

Simamora (2006 : 442) kompensasi karyawan adalah biaya pokok 

dalam menjalankan roda usaha dan dapat menentukan daya saing 

barang-barang atau jasa-jasa perusahaan. 

Martoyo (2007 : 116) kompensasi adalah pengaturan keseluruhan 

pemberian balas jasa bagi “employers” maupun “employess” baik yang 

langsung berupa uang (finansial) maupun yang tidak langsung berupa 

uang (nonfinansial). 
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2,  Jenis-jenis kompensasi  

Menurut Simamora (2006 : 442) komponen-komponenkompensasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Kompensasi finansial langsung terdiri dari bayaran yang diterima 

seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan bonus. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan) meliputi seluruh 

 imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial 

 langsung. 

c. Kompensasinonfinansialmeliputi kepuasan yang diterima 

 seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis 

 dan/atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Aspek kompensasi 

 nonfinansial tersebut mencakup faktor-faktor psikologis dan fisik 

 dalam lingkungan kerja perusahaan. 

 

1. Kompensasi dan Terminologi 

Dalam Simamora (2006 : 445) kompensasi merupakan terminologi 

luas yang berhubungan dengan imbalan finansial (financial reward) 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) atau 

tertangguh (kewajiban perusahaan di kemudian hari). Gaji mingguan atau 

bulanan karyawan adalah contoh pembayaran segera (immediate payment), 
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sedangkan pensiun, pembagian laba, atau bonus menunjukkan pembayaran 

tertangguh (deferred payment). Kompensasi bisa langsung, di mana uang 

langsung diberikan kepada karyawan, ataupun tidak langsung, di mana 

karyawan menerima kompensasi dalam bentuk nonmoneter. Terminology 

dalam kompensasi adalah : 

a. Upah dan gaji. Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji 

per jam (semakin lama jam kerjanya, semakin besar bayarannya). 

Menurut Pasal 1 ayat 30 undang-undang  ketenagakerjaan, upah adalah 

hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/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. 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). 

Jajaran manajemen, staf profesional, klerikal biasanya digaji.  

b. Insentif (incentive) adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar 

gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program intensif 

disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan berdasarkan 

produktivitas, penjualan, keuntungan, atau upaya pemangkasan biaya. 
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c. Tunjangan. Contoh–contoh tunjangan (benefit) adalah asuransi 

kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program 

pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan 

kepegawaian. 

d. Fasilitas. Contoh–contoh fasilitas (perquisites) adalah 

kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, keanggotaan klub, 

tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh 

karyawan.   

2. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Martoyo (2007 : 118) pemberian kompensasi dalam suatu 

organisasi, jelas mengandung tujuan-tujuan positif. Antara lain tujuan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi 

berupah upah, gaji atau bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain kebutuhan 

ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji 

tersebut secara periodik, berarti adanya jaminan “economic security”-nya 

beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. 

b. Pengkaitan kompensasi dengan produktivitas kerja. Dalam pemberian 

kompensasi yang makin baik akan mendorong karyawan bekerja dengan 

makin produktif. Dengan produktivitas kerja yang tinggi, ongkos 

karyawan per unit/produksi bahkan akan semakin rendah. 
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c. Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. Makin berani suatu 

perusahaan/organisasi memberikan kompensasi yang tinggi, makin 

menunjukkan betapa makin suksesnya sesuatu perusahaan. Sebab 

pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan 

perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar. 

d. Pengkaitan 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 yang tinggi 

tersebut. Sehingga ada keseimbangan antara “Input” (syarat-syarat) dan 

“Output” (tingginya kompensasi yang diberikan). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi : 

Menurut Martoyo (2007 : 117) faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi perumusan penetapan kompensasi antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Kebenaran dan Keadilan. Pemberian kompensasi kepada masing-

masing karyawan atau kelompok karyawan harus sesuai dengan  

kemampuan, kecakapan, pendidikan dan jasa yang telah ditunjukkan 

kepada organisasi. 

b. Dana Organisasi. Terhimpunnya dana tentunya juga sebagai akibat 

prestasi–prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan-

karyawannya. Makin besar prestasi kerja, makin besar keuntungan 
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organisasi/ perusahaan, makin besar dana yang terhimpun untuk 

kompensasi, maka makin baik pelaksanaan kompensasi dan sebaliknya. 

c. Serikat Karyawan. Para karyawan yang tergabung dalam suatu Serikat 

Karyawan dapat juga mempengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan 

kompensasi dalam organisasi, sebab suatu Serikat Karyawan dapat 

merupakan “simbol kekuatan” karyawan dalam menuntut perbaikan 

nasib, yang perlu mendapatkan perhatian atau  perlu diperhitungkan 

oleh pihak manajemen/ pimpinan organisasi. 

d. Produktivitas Kerja. Produktivitas kerja karyawan merupakan  faktor 

yang mempengaruhi penilaian atas prestasi kerja karyawan. Sedang 

prestasi kerja karyawan merupakan faktor yang  diperhitungkan dalam 

penetapan kompensasi. Karena itu produktivitas kerja karyawan, ikut 

mempengaruhi pelaksanaan pemberian kompensasi. 

e. Biaya Hidup. Penyesuaian besarnya kompensasi, terutama yang berupa 

upah/gaji, dengan biaya hidup karyawan beserta keluarganya sehari-

hari, harus mendapatkan perhatian pimpinan organisasi/ perusahaan. 

Namun demikian cukup sulit pula dalam pelaksanaannya, karena biaya 

hidup seseorang sehari-hari sangat relatif sifatnya, karena tak ada 

ukuran yang pasti seberapa besar “hidup yang layak” itu. 

f. Pemerintah. Fungsi pemerintah untuk melindungi warganya dari tindak 

sewenang-wenang majikan/pimpinan organisasi ataupun perusahaan, 

dalam pemberian balas jasa karyawan, jelas berpengaruh terhadap 
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penetapan kompensasi. Karena itu pemerintahlah yang ikut menentukan 

upah minimum ataupun jumlah jam kerja karyawan.                                    

4. Kinerja Karyawan 

Dalam Marwansyah (2010 : 228) Kinerja adalah pencapaian/ 

prestasi seseorang berkenaan dengan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil 

kerja (apa yang harus dicapai oleh seseorang) dan kompeten (bagaimana 

seseorang mencapainya). Bambang Kusriyanto dalam (Mangkunegara, 

2006 : 9) kinerja karyawan adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan 

peran serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam). Faustino 

Cardosa Gomes dalam (Mangkunegara, 2006 : 9) mengemukakan definisi 

kinerja karyawan sebagai : Ungkapan seperti output, efisiensi serta 

efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2006 : 9) kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.  

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2011 : 100) faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain sebagai berikut : 

1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan,  kompetensi 

yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 
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2. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan 

dukungan yang dilakukan manajer dan team leader. 

3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

6. Tujuan Penilaian Kinerja 

Marwansyah (2010 : 232) Penilaian kinerja adalah salah satu alat 

motivasi paling ampuh yang tersedia bagi pimpinan atau manajer. 

Penilaian kinerja memilik tiga tujuan utama yaitu : 

a. Untuk mengukur kinerja secara fair dan obyektif berdasarkan 

persyaratan pekerjaan. Ini memungkinkan karyawan yang efektif untuk 

mendapat imbalan atas upaya mereka dan karyawan yang tidak efektif 

mendapat konsekuensi sebaliknya atas kinerja buruk. 

b. Untuk meningkatkan kinerja dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan 

pengembangan yang spesifik. 

Untuk mengembangkan tujuan karir sehingga karyawan dapat selalu 

menyesuaikan diri dengan tuntutan dinamika organisasi. Semakin lama, 

setiap pekerjaan dalam organisasi menjadi semakin menantang dengan 

persyaratan-persyaratn baru. Seorang karyawan yang efektif kinerjanya 

saat ini belum terjamin akan efektif pula kinerjanya di masa depan. Ia 
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perlu diberi peluang berkembang dalam pekerjaannya dan dalam 

organisasi 

7. Kegunaan Penilain Kinerja Karyawan  

Dalam Mangkunegara (2006 : 11) kegunaan penilaian prestasi kerja 

(kinerja) karyawan adalah : 

a. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk 

prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa. 

b. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat meyelesaikan 

pekerjaannya. 

c. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam 

perusahaan. 

d. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan 

jadwal kerja, metode kerja, stuktur organisasi, gaya pengawasan, 

kondisi kerja dan pengawasan. 

e. Sabagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi 

karyawan yang berada di dalam organisasi. 

f. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

dicapai performance yang baik. 

g. Sebagai alat untuk dapat melihat kekurangan atau kelemahan dan 

meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 

h. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan. 

i. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 
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j. Sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas 

(job description) 

8. Pengaruh antara kompensasi dan kinerja  

Salah satu cara manajer untuk meningkatkan produktivitas kerja, 

kepuasan kerja, dan motivasi adalah melalui kompensasi. Kompensasi 

adalah sesuatu yang diterima karyawan atas jasa yang mereka sumbangkan 

pada pekerjaannya (Bangun, 2012 : 255). Kompensasi karyawan 

mempengaruhi produktivitas dan tendensi mereka untuk tetap bersama 

organisasi atau mencari pekerjaan lainnya. Kompensasi finansial juga 

mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi karena kompensasi 

berpengaruh kuat terhadap kepuasan kerja, produktivitas, putaran 

karyawan, dan proses lainnya di dalam sebuah organisasi. (Simamora, 

2006 : 442).  

Banyak perusahaan yang meyakini bahwa system imbalan pada 

umumnya mempengaruhi kinerja. Imbalan seperti kenaikkan gaji, 

pemberian bonus dan adanya program tunjangan karyawan merupakan 

cara untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi penting bagi 

karyawan karena pemberian kompensasi tersebut merupakan motivasi bagi 

karyawan untuk bekerja lebih baik.Penilaian kinerja digunakan untuk 

memotivasi dan mengarahkan kinerja individu dan upaya pengembangan 

karir. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Penelitian tentang kompensasi terhadap kinerja karyawan Home Industri 

Batik Tulis Celaket dapat dirumuskan model kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Keterkaitan Kompensasi Dengan Kinerja 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas maka dapat dijelaskan mengenai pengaruh 

pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan. Menurut  Simamora (2006 : 

442) Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai 

bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi meliputi imbalan finansial dan 

jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian 

dari hubungan kepegawaian. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua bagian 

yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Komponen dari 

kompensasi langsung yaitu meliputi gaji, upah, bonus dan komisi. Beberapa 

komponen kompensasi tidak langsung yaitu tunjangan. Sedangkan indikator 

kinerja menurut Bangun (2012 : 234) terdiri dari jumlah, kualitas, ketepatan 

waktu mengerjakannya, kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu.  
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Kompensasi Finansial Langsung (X1) 
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- Bonus (X1.2) 

- Komisi (X1.3) 

Kompensasi finansial Tidak Langsung (X2) 

- Tunjangan kesehatan (X2.1) 

- THR (X2.2) 
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Pada Home Industri Batik Tulis Celaket Malang kinerja merupakan hal 

yang penting karena penilaian kerja diperoleh dari kinerja seorang karyawannya. 

Dengan adanya kinerja yang baik maka perusahaan akan mampu mencapai tujuan 

perusahaan itu sendiri. Dan pemberian kompensasi merupakan motivasi dari 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

 

D. Hipotesis 

a. Ho : Diduga Kompensasi langsung (X1) dan kompensasi tidak langsung 

(X2) berpengaruh terhadap (Ha) kinerja karyawan (Y) Home Industri 

Batik Tulis Celaket Malang. 

b. Ha : Diduga Kinerja karyawan (Y) yang baik serta mampu meningkatkan 

target pekerjaan dan berpengaruh positif antara kompensasi langsung dan 

tidak langsung pada Home Industri Batik Tulis Celaket Malang. 

 


