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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka penulis mengemukakan 

beberapa landasan yang diambil dari jurnal sebagai acuan penelitian didalam 

penelitian ini. 

1. Judul Penelitian: Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Slamet Langgeng Purbalingga dengan Motivasi Kerja sebagai variabel 

Intervenig., Nama Peneliti: Anoki Herdian Dito (2010) 

Sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan 

sangat penting. Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan 

yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu 

membangun dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Dalam 

meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan menempuh beberapa cara 

misalnya melalui pemberian kompensasi yang layak, pemberian motivasi, 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, pendidikan, dan pelatihan.  

Dewasa ini, semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis mengakibatkan 

perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup.Penelitian ini dilakukan pada PT. Slamet Langgeng 

Purbalingga. Penelitian ini menggunakan Kompensasi sebagai variabel 

independen, Motivasi sebagai variabel intervening, dan Kinerja sebagai variabel 

dependen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kompensasi 
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terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variable intervening. 

Sampel yang digunakan adalah karyawan PT. Slamet Langgeng dimana jumlah 

sampel yang ditetapkan pada penelitian ini sebanyak 57 responden dengan 

menggunakan metode simple random sampling. Analisis yang digunakan meliputi 

uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji model, analisis regresi linier dan 

intervening Data – data yang telah di olah dengan menggunakan program SPSS 

menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y1 = 0,899 X1 

Y2 = 0,275 X1 + 0,663 X2 

 Berdasarkan uji-t yang dilakukan dan hasil analisis regresi linier 1 

di atas dapat diketahui bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Motivasi dan pada hasil analisis regresi linier 2 diketahui bahwa 

Kompensasi dan Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja. 

Dan berdasarkan hasil dua analisis regresi linier di atas dapat dilakukan uji 

mediasi (intervening) sehingga diketahui bahwa varibel motivasi mampu menjadi 

variabel interveningoleh karena perhitungan standardized coeffients untuk 

pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi kerja lebih 

besar dibanding pengaruh secara langsung kompensasi terhadap kinerja. 

2. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja dengan motivasi kerja sebagai 

variabel moderating pada KPPBC Tipe Madya Se-Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja dengan motivasi kerja sebagai variabel moderasi. Hipotesis pertama 
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menguji apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. HIpotesis kedua 

menguji apakah motivasi kerja merupakan variabel moderasi dalam hubungan 

antara kompensasi dan kinerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai KPPBC Tipe Madya Se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data 

penelitian dikumpulkan dengan metode survey dan dianalisis dengan regresi linier 

sederhana.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja. Hasil lain yang dapat disimpulkan adalah 

bahwa variabel motivasi kerja bukan merupakan variabel  merupakan variabel 

moderasi dalam hubungan antara variabel kompensasi dan variabel kinerja. 

Variabel motivasi kerja merupakan variabel independen dalam hubungannya 

dengan kinerja. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Judul Penelitian /Nama 

Peneliti 
Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Judul Penelitian: 

Pengaruh Kompensasi terhadap 

kinerja dengan motivasi kerja 

sebagai variabel moderating 

pada KPPBC Yogyakarta 

Nama Peneliti: 

Eko Muryanto (2011) 

Kompensasi, kinerja, 

motivasi kerja 

1. Kompensasi berpengaruh 

signifikan pada kinerja pegawai. 

2. Motivasi tidak mempengaruhi 

hubungan antara kompensasi dan 

kinerja pegawai. 

2. Judul Penelitian: 

Pengaruh Kompensasi terhadap 

kinerja PT Slamet Langgeng 

Purbalingga dengan motivasi 

kerja sebagai variabel 

intervening 

Nama Peneliti : 

Anoki Herdian (2010) 

Kompensasi, kinerja, 

motivasi kerja 

1. Kompensasi berpengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja melalui 

motivasi kerja. 

 

3. Judul Penelitian: 

Pengaruh Kompensasi terhadap 

kinerja dengan motivasi kerja 

sebagai variabel moderating 

pada Pizza Hut Matos 

Murtirahayudinanti (2014) 

Kompensasi, kinerja, 

motivasi kerja 
1. Kompensasi berpengaruh 

signifikan pada kinerja pegawai. 

2.Motivasi tidak berpengaruh 

signifikan pada hubungan  

kompensasi dan kinerja pegawai. 

Sumber: Data diolah 2014 
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Berdasarkan table 2.1 di atas dapat di ketahui persamaan  dan perbedaan 

penelitian terdahulu  dengan penelitian sekarang. Untuk penelitian pertama, 

persamaanya adalah sama-sama meneliti motivasi sebagai variabel moderating 

dan perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. 

Penelitian yang kedua persamaannya addalah sama-sama meneliti 

tentang kompensasi dan kinerja. Sedangkan perbedaanya terletak pada motivasi. 

Peneliti terdahulu sebagai variabel intervening, sedangkan peneliti sekarang 

sebagai variabel moderating. 

B. Landasan Teori 

1. Kompensasi 

Menurut Rivai (2004:357) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai ganti konstribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan ssalah satu pelaksanaan fungsi sumber daya manusia yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebgai 

pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan hal 

yang sangat penting karena kompensasi yang cukup dapat menarik, memelihara 

dan menjaga karyawan agar tidak meninggalkan perusahaan Menurut Garry 

Dessler dalam Subekhi (2012:175) kompensasi karyawan adalah setiap bentuk 

pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbil dari 

diperkerjannya karyawan itu.  

Kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan 

insentif untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat 

(Yani, 2012:139). Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan 
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bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik 

dan mempertahankan pekerja-pekerja yang berbakat. Selain itu sistem 

kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis.  

Sistem imbalan bisa mencakup gaji, penghasilan, uang pensiun, uang 

liburan, promosi ke posisi yang lebih tinggi (berupa gaji dan keuntungan yang 

lebih tinggi). Juga berupa asuransi keselamatan kerja, transfer secara horizontal 

untuk mendapat posisi yang lebih menantang atau ke posisi utama untuk 

pertumbuhan dan pengembangan berikutnya, serta berbagai macam bentuk 

pelayanan. 

2. Tujuan Kompensasi 

Hasibuan (2003: 121) memberikan beberapa dari tujuan kompensasi, 

yaitu: 

a. Ikatan Kerja Sama  

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar  kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

b. Kepuasan Kerja  

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoisnya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya.  
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c. Pengadaan Efektif  

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang 

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.  

d. Motivasi  

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi 

bawahannya.  

e. Stabilitas Karyawan  

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin  karena 

turn-over relatif kecil. 

f. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan 

yang berlaku.  

g. Pengaruh Serikat Buruh  

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh Serikat Buruh dapat   

dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya. 

h. Pengaruh Pemerintah  

Jika program kompensasi sesuai dengan Undang-Undang perburuhan yang 

berlaku (seperti batas upah minimum), maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan.  

Sedangkan menurut Handoko (2001: 156) tujuan kompensasi dapat 

diuraikan sebagai berikut: 
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1) Memperoleh personalia yang qualified  

2) Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang  

3) Menjamin keadilan  

4) Menghargai perilaku yang diinginkan  

5) Mengendalikan biaya-biaya  

6) Memenuhi peraturan-peraturan legal  

Dari pengertian diatas terlihat bahwa kompensasi merupakan alat 

pengikat perusahaan terhadap karyawannya, dan sebagai faktor penarik serta 

pendorong seorang menjadi karyawan yang sukses. Dengan demikian 

kompensasi mempunyai fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar 

jalannya roda organisasi/perusahaan. 

3. Sistem Kompensasi 

Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah: 

1) Sistem Waktu 

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

berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 

2) Sistem Hasil (Output) 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi/upah ditetapkan  atas kesatuan 

unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. 

3) Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya 

jasa didasarkan atas volume  pekerjaan dan  lama  mengerjakannya.  
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4. Jenis-jenis Kompensasi 

Menurut Gary Dessler (2009) kompensasi mempunyai tiga komponen 

sebagai berikut : 

1) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam   

bentuk gaji, dan intensif atau bonus/komisi. 

2) Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan 

dan asuransi. 

3) Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang 

luwes dan kantor yang bergengsi. 

5. Bentuk kompensasi 

 Kompensasi Langsung 

Sampai saat ini pengertia kompensasi langsung masih menggunakan 

istilah administrasi gaji dan upah, adapun pengertian dari kompensasi secara 

terpisah diungkapkan oleh Dessler (1998:89) “kompensasi dengan 

pembayaran keuangan lagsung dalam bentuk upah gaji,insentif, komisi, dan 

bonus” tetapi menurut Hasibuan (1995:133) “kompensasi dibedakan menjadi 

dua macam yaitu kompensasi langsung yang berupa gaji, upah, dan upah 

insentif, komisi dan bonus.” 

Dari penjelasan diatas kompensasi langsung merupakan bagian dari 

kompensasi secara keseluruan yang pembayarannya pada umunya 

mengunakan uang, dan langsung terkait dengan prestasi kerja yang dapat 

berbentuk gaji, upah, insentif, komisi dan bonus (Dharma, 1997:185) 
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Dan pengertian bentuk-bentuk kompensasi langsung adalah : 

1) Gaji  

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan 

sebagai konsekuensi yang diterima dari kedudukannya sebagai seorang 

karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap 

yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. 

2) Upah 

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan 

atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang 

jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung 

pada keluaran dan dihasilkan. 

3) Insentif/bonus 

Insentif merupakan imbalan bonus yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Insentif 

merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang 

merupakan kompensasi tetap, yang biasanya disebut kompensasi 

berdasarkan kinerja (pay for perfomance plan). (Rivai,2004:360) 

Sedangkan dalam bukunya Ruky (2001:10) kompensasi langsung 

diantaranya yaitu : 

1) Upah/gaji pokok 
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2) Tunjangan tunai sebagai suplemen upah/gaji yang diterima setiap 

bulan atau minggu. 

3) Tunjangan hari raya keagamaan dan gaji ke 14,15 dst. 

4) Bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja   

atau kinerja perusahaan. 

5) Insentif sebagai penghargaan untuk prestasi termasuk komisi     bagi 

tenaga penjualan. 

6. Kinerja 

Kinerja berasal dari kata “to perform” yang artinya melakukan suatu 

kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan 

hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu dalam praktek manajemen 

sumber daya manusia banyak terminologi yang muncul dengan kata kinerja 

yaitu evaluasi kinerja (performance evaluation), dikenal juga dengan istilah 

penilaian kinerja (performance appraisal, performance rating, performance 

assessment, employe evaluation, rating, efficiency rating, service rating) pada 

dasarnya merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi 

job performance.  

Kinerja pegawai dalam organisasi mengarah kepada kemampuan 

pegawai dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator 

keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa 

seseorang pegawai masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Kinerja 

merupakan kombinasi antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa 
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yang dikerjakan. Supaya menghasilkan kinerja yang baik seseorang harus 

memiliki kemampuan, kemauan usaha agar serta setiap kegiatan yang 

dilaksanakan tidak mengalami hambatan yang berat dalam lingkungannya, 

Berry dan Houston dalam Kasim, (1993).  

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:67) pengertian kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikannya. 

7. Penilaian Kinerja dan Manfaat Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (Performance Appraisal) adalah suatu cara yang 

dilakukan untuk menilai prestasi kerja seorang pegawai apakah mencapai 

target pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pelaksanaan penilaian hasil 

kerja atau kinerja organisasi maupun kinerja individual dilakukan oleh sistem 

manajemen yang bertugas untuk melakukan penilaian hasil kerja karyawan 

yang disebut manajemen kinerja. Kinerja memfokuskan perhatiannya pada 

prestasi kerja karyawan dan objek pembahasannya sama yaitu prestasi kerja 

karyawan. Program manajemen kerja yang mempunyai ruang lingkup yang 

besar dan menjamah semua elemen yang didayagunakan untuk meningkatkan 

kinerja organisasi.   

Penilaian kinerja mengacu kepada suatu sistem formal dan 

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-

sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat 

ketidakhadiran. Dengan demikian penilaian prestasi adalah merupakan hasil 
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kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Penilaian kinerja karyawan 

dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang baik untuk mengendalikan 

karyawan. Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan dengan benar akan 

menguntungkan perusahaan karena adanya kepastian bahwa upaya-upaya 

individu memberikan kontribusi kepada fokus strategik perusahaan (Rivai, 

2006).  

8. Indikator kinerja 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator kinerja menurut 

Anwar Prabu Mangkunegara (2001 : 75), yaitu : 

Indikator kinerja :  

a. Kualitas 

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa    

yang seharusnya dikerjakan. 

b. Kuantitas 

Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu 

harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap 

pegawai itu masing-masing. 

c. Kehandalan 

Kehandalan kerja adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.  
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d. Sikap  

Sikap kerja adalah kemampuan individu untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan yang sedang dilakukannya. Adapun aspek-aspek psikologi yang 

termasuk didalamnya adalah : 

1) Sistematika kerja, merupakan kemampuan individu untuk melakukan 

 kegiatan atau menyelesaikan pekerjaannya secara sistematis.  

2) Daya tahan kerja, adalah kemampuan individu untuk tetap 

mempertahankan produktivitasnya tanpa kehilangan motivasi untuk 

melakukan kegiatan kerja tersebut. 

3) Ketelitian kerja, adalah kemampuan individu untuk melakukan sesuatu 

dengan cara cepat, cermat serta teliti. 

4) Kecepatan kerja, adalah kemampuan individu untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan dengan batas waktu tertentu. 

5) Keajegan kerja, adalah konsistensi dari pola atau irama dalam bekerja. 

Ada 6 (enam) kriteria untuk menilai kinerja karyawan (Bernardin 

dan Russel, 1993) yaitu:  

a. Quality  

Quality berarti suatu tingkatan yang rnenunjukkan proses pekerjaan 

atau hasil yang telah dicapai dari suatu pekerjaan yang mendekati 

kesempurnaan.  
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b. Quantity  

Quantity merupakan  jumlah yang diproduksi yang dinyatakan  dalam 

nilai mata uang, jumlah unit produksi ataupun dalam jumlah  siklus  

aktivitas yang telah terselesaikan.  

c. Timeliness  

Timeliness merupakan suatu tingkatan yang rnenunjukkan bahwa 

suatu pekerjaan dapat terselesaikan lebih cepat dari waktu yang telah 

ditentukan. 

d. Cost effectiveness  

Cost effectiveness merupakan suatu tingkatan yang paling maksimal 

dari penggunaan sumber daya (manusia, keuangan, teknologi) yang 

dimiliki perusahaan untuk mendapatkan  keuntungan yang maksimal 

atau mengurangi kerugian dari masing- masing unit atau sebagai 

pengganti dari penggunaan sumber daya.   

e. Need for supervision  

Need for supervision merupakan suatu tingkatan di mana seseorang 

karyawan dapat melaksanakan suatu fungsi pekerjaan tanpa harus 

meminta bimbingan atau campur tangan dari penyelia.  

f. Interpersonal impact  

Interpersonal impact merupakan suatu tingkatan keadaan di mana 

karyawan dapat menciptakan suasana nyaman dalam bekerja, percaya 

diri, berbuat baik dan kerjasama antar rekan sekerja.  
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Secara umum kriteria yang digunakan adalah kualitas, kuantitas, 

waktu yang digunakan, jabatan yang dipegang, absensi dan ketenangan 

dalam melaksanakan pekerjaan. Kriteria mana yang digunakan adalah 

berbeda antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, jadi pengukuran 

kinerja tergantung pada jenis pekerjaan dan apa yang dihasilkan oleh 

organisasi atau institusi yang berkepentingan. 

Menurut Handoko (2006) mengatakan bahwa penilaian 

kinerja dapat digunakan untuk : 

a. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan 

karyawan, manajer dan departemen personalia  dapat memperbaiki 

kegiatan-kegiatan mereka untuk meningkatkan prestasi. 

b. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para 

pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian 

bonus dan bentuk gaji lainnya. 

c. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya 

didasarkan atas kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk 

penghargaan terhadap kinerja masa lalu. 

d. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang jelek 

mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian juga sebaliknya, 

kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus 

dikembangkan. 
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e. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi 

mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier 

tertentu yang harus diteliti. 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing, kinerja yang baik atau 

buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur 

staffing departemen personalia. 

g. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang jelek  mungkin 

menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, 

rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen lain, seperti 

sistim informasi manajemen. Menggantungkan pada informasi yang 

tidak akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang 

tidak tepat. 

h. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang jelek 

mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. 

Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 

i. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan 

menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa 

deskriminasi. 

j. Melihat tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi 

seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, 

seperti keluarga, kesehatan dan masalah-masalah pribadi lainnya. 

Berdasarkan penilaian kinerja, departemen personalia mungkin dapat 

menawarkan bantuan. 
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9. Motivasi Kerja 

Motif seringkali diistilahkan sebagai dorongan. Dorongan atau 

tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga 

motif tersebut merupakan driving force yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah laku dan didalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu 

(Moch. As’ad, 1995: 45). Motivasi secara sederhana dapat diartikan 

“Motivating” yang secara implisit berarti bahwa pimpinan suatu organisasi 

berada di tengah-tengah bawahannya, dengan demikian dapat memberikan 

bimbingan, instruksi, nasehat dan koreksi jika diperlukan (Siagian, 2004:138). 

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa motivasi adalah keinginan yang 

terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan tindakan 

(Winardi, 2000: 312). Motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri manusia 

yang menyebabkan ia melakukan sesuatu (Wursanto, 2003: 300). 

Dalam kehidupan manusia selalu mengadakan bermacam-macam 

aktifitas. Salah satu aktivitas itu diwujudkan dalam gerakan-gerakan yang 

dinamakan kerja. Menurut Moch As’ad (1999: 46) bekerja mengandung arti 

melaksanakan suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat 

dinikmati oleh manusia yang bersangkutan. Faktor pendorong penting yang 

menyebabkan manusia bekerja, adalah adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Aktifitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, 

menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Namun demikian dibalik dari tujuan yang tidak langsung 

tersebut orang bekerja juga untuk mendapatkan imbalan, upah atau gaji dari 
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hasil kerjanya. Jadi pada hakekatnya orang bekerja, tidak saja untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya tapi juga untuk mencapai taraf  

hidup yang lebih baik. Menurut Smith dan Wakeley (Moch As’ad, 1999: 47) 

menyatakan bahwa seseorang didorong untuk beraktivitas karena dia berharap 

bahwa hal ini akan membawa pada keadaan yang lebih memuaskan daripada 

keadaaan sekarang. 

Pendapat dari Gilmer (Moch As’ad, 1999: 47), bahwa bekerja itu 

merupakan proses fisik maupun mental manusia dalam mencapai tujuannya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bekerja adalah 

aktivitas manusia baik fisik maupun mental yang dasarnya mempunyai tujuan 

yaitu untuk mendapatkan kepuasan. Ini tidak berarti bahwa semua aktivitas itu 

adalah bekerja, hal ini tergantung padamotivasi yang mendasari dilakukannya 

aktivitas tersebut. 

Dari berbagai pendapat mengenai definisi motivasi dan definisi kerja 

di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh 

dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk 

melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi menggunakan semua 

kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya yang bertujuan untuk 

mendapatkan hasil kerja sehingga mencapai kepuasan sesuai dengan 

keinginannya. Untuk dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas dan 

berkuantitas maka seorang pegawai/ guru membutuhkan motivasi kerja dalam 

dirinya yang akan berpengaruh terhadap semangat kerjanya sehingga 

meningkatkan kinerjanya. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan rasa 
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sayang, pengakuan keberadaan, rasa ingin memiliki berbagai kebutuhan 

tersebut, manusia bekerja dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenuhi 

keinginan itu. 

10. Teori Motivasi 

Secara garis besar, teori motivasi dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok yaitu teori motivasi dengan pendekatan isi/kepuasan (content 

theory), teori motivasi dengan pendekatan proses (process theory) dan teori 

motivasi dengan pendekatan penguat (reinforcement theory). 

a. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara satu kenyataan dengan dorongan yang 

ada dalam diri. Apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka 

pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika 

kebutuhannya terpenuhi anak pegawai tersebut akan memperlihatkan 

perilaku yang gembira sebagai manifestasi dari rasa puasnya. Kebutuhan 

merupakan fundamen yang mendasari perilaku pegawai. Karena tidak 

mungkin memahami perilaku tanpa mengerti kebutuhannya. 

Abraham Maslow (Mangkunegara, 2005:135) mengemukakan 

bahwa hierarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut : 

1) Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagaikebutuhan yang 

 paling dasar. 
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2) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan diri dari 

ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. 

3) Kebutuhan untuk rasa memiliki (sosial), yaitu kebutuhan untuk 

diterima oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk 

mencintai serta dicintai 

4) Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan 

dihargai oleh orang lain. 

5) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, gagasan dan kritik 

terhadap sesuatu. 

b. Teori Keadilan 

Keadilan merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat  

kerja seseorang, jadi perusahaan harus bertindak adil terhadap setiap 

karyawannya. Penilaian dan pengakuan mengenai perilaku karyawan 

harus dilakukan secara obyektif. Teori ini melihat perbandingan seseorang 

dengan orang lain sebagai referensi berdasarkan input dan juga hasil atau 

kontribusi masing-masing karyawan (Robbins, 2007). 

c. Teori dua Faktor Herzberg 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dengan asumsi 

bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar dan 

bahwa sikap individu terhadap pekerjaan bisa sangat baik menentukan 

keberhasilan atau kegagalan. (Robbins, 2007). Herzberg memandang 
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bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator intrinsik dan 

bawa ketidakpuasan kerja berasal dari  ketidakberadaan faktor-faktor 

ekstrinsik. Faktor-faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan) meliputi : (1) 

Upah, (2) Kondisi kerja, (3) Keamanan kerja, (4) Status, (5) Prosedur 

perusahaan, (6) Mutu penyeliaan, (7) Mutu hubungan interpersonal antar 

sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan. 

Keberadaan kondisi-kondisi ini terhadap kepuasan karyawan 

tidak selalu memotivasi mereka. Tetapi ketidakberadaannya menyebabkan 

ketidakpuasan bagi karyawan, karena mereka perlu mempertahankan 

setidaknya suatu tingkat ”tidak ada kepuasan”, kondisi ekstrinsik disebut 

ketidakpuasan,atau faktor hygiene. Faktor Intrinsik meliputi : (1) 

Pencapaian prestasi, (2) Pengakuan, (3) Tanggung Jawab, (4) Kemajuan, 

(5) Pekerjaan itu sendiri, (6) Kemungkinan berkembang. Tidak adanya 

kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi sangat tidak puas. 

Tetapi jika ada, akan membentuk motivasi yang kuat yang menghasilkan 

prestasi kerja yang baik. Oleh karena itu, faktor ekstrinsik tersebut disebut 

sebagai pemuas atau motivator. 

d. Teori Kebutuhan McClelland 

Teori kebutuhan McClelland dikemukakan oleh David 

McClelland dan kawan-kawannya. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, 

yaitu (Robbins, 2007) : 
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1)  Kebutuhan pencapaian (need for achievement) : Dorongan untuk  

          berprestasi dan mengungguli, mencapai standar-standar, dan      

           berusaha keras untuk berhasil. 

2) Kebutuhan akan kekuatan (need for pewer) : kebutuhan untuk         

membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga       

mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 

 3)  Kebutuhan hubungan (need for affiliation) : Hasrat untuk  hubungan     

antar pribadi yang ramah dan akrab. 

11. Metode Motivasi 

Terdapat dua metode dalam motivasi, metode tersebut adalah metode 

langsung dan metode tidak langsung, menurut Hasibuan (1996:100). Kedua 

metode motivasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Metode Langsung (Direct Motivation), merupakan motivasi materiil atau 

non materiil yang diberikan secara langsung  kepada seseorang untuk 

pemenuhan kebutuhan dan kepuasannya. Motivasi ini dapat diwujudkan 

misalnya dengan memberikan pujian, penghargaan, bonus dan piagam. 

b. Metode Tidak Langsung (Indirect Motivation), merupakan motivasi yang 

berupa fasilitas dengan maksud untuk mendukung serta menunjang gairah 

kerja dan kelancaran tugas.  

12. Hubungan Kompensasi dan Kinerja 

Adanya sistem kompensasi yang baik yang diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Jika kompensasi yang diterima karyawan 
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seimbang atau dianggap pantas oleh karyawan, karyawan cenderung 

meningkatkan kualitas kinerjanya. 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diterima oleh karyawan, 

baik secara finansial maupun non finansial. Sedangkan kinerja adalah hasil 

suatu aktivitas fungsi tertentu yang dilaksanakan oleh karyawan. Dengan 

demikian besar kecilnya kompensasi yang diterima, baik secara langsung 

maupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan yang 

bersangkutan. Kompensasi yang nilainya besar, diharapkan akan 

meningkatkan kinerja karyawan tersebut dan demikian pula sebaliknya. 

Menurut teori Robbin (2003:221) yang mempersepsikan suatu 

hubungan yang kuat antara kinerja dengan kompensasi karyawan, jika 

motivasinya dioptimalkan. Salah satu bukti yazng mendukung pentingnya 

hubungan tersebut yaitu dengan diadakan suatu studi penelitian terhadap 400 

perusahaan  manufaktur pada tingkat karyawan oprasional, menemukan 

bahwa perusahaan dengan program insentif upah dapat mencapai produktifitas 

43% sampai 64% lebih besar dibandiingkan dengan perusahaan tanpa 

program kompenssasi seperti itu. 

13. Hubungan  antara Kompensasi dan Kinerja yang di Moderasi oleh 

Motivasi Kerja 

Di samping motivasi yang diterapkan pada organisasi, diduga masih 

ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai. Salah satunya adalah 

faktor motivasi kerja yang terdapat dalam diri pegawai. Banyak penelitian 

terdahulu mengenai motivasi kerja sebahai variabel moderasi dalam 
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hubungannya dengan kinerja antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Gardner et al dan Heryanto. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gardner et al bertujuan untuk 

menguji pengaruh motivasional dari tingkat pembayaran pada kinerja 

karyawan yang dimoderasi oleh OBSE (organizational based self esteem) 

pada perusahaan konstruksi di Amerika. Sampel berjumlah 91 karyawan 

terdiri atas manajer, supervisor, tenaga professional dan tenaga pembantu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pembayaran berpengaruh positif 

terhadap kinerja dan OBSE (organizational based self esteem) terbukti 

memoderasi hubungan tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heryanto (2002)  tentang 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai 

variabel pemoderasi memberikan kesimpulan bahwa meningkatnya 

kompensasi mengakibatkan peningkatan pada kinerja karyawan. Selain itu, 

kinerja karyawan juga dipengaruhi faktor-faktor lain selain gaya kompensasi. 

Kesimpulan terakhir adalah motivasi memperkuat hubungan antara gaya 

kepemimpinan dan kinerja karyawan. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana landasan teori yang telah dijabarkan berhubungan secara logis 

dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting 

(Sekaran, 2006). Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh 
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karyawan sebagai ganti atas kontribusi dan jasa yang diberikan oleh karyawan 

pada perusahaan. Pada penelitian ini kompensasi dioperasionalkan sebagai 

variabel independen. Sedangkan motivasi sebagai variabel moderasi, dimana 

prilaku yang dilakukan seseorang untuk melibatkan diri dalam sebuah 

kegiatan yang mengarah pada sasaran. Dan kinerja berarti hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pegawai dalam 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya. Kinerja 

dalam penelitian ini sebagai variabel dependen. Berikut adalah kerangka piker 

penelitian ini 

 

       2 

      1    

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

Kerangka pikir pada nomor 1 menunjukan bahwa kompensasi 

berpengatuh langsung terhadap kinerja hal ini didukung oleh penelitian 

Damayanthi dan Wahyuddin (2006) dan Puspanegara (2009) yang 

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan 

untuk kerangka pikir nomor 2 menunjukan bahwa motivasi berperan sebagai 

variabel moderasi pada hubungan kompensasi terhadap kinerja. 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap  rumusan masalah 

yang diajukan (Sugiyono, 2003). Berdasarkan penelitian terdahulu dan 

landasan teori diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini 

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penalitian adalah sebagai berikut: 

H1   :    Variabel kompensasi mempengaruhi variabel kinerja secara langsung. 

H2  :  Variabel motivasi memperkuat pengaruh variabel kompensasi 

terhadap variabel kinerja. 


