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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

terdahulu yang dapat menjadi landasan atau gambaran untuk penelitian yang 

sekarang dilakukan: 

Tabel 2.1 
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan sekarang 

 
Judul Variabel Alat Analisis 

1.Penelitian Terdahulu : 
Setyawan (2009) dengan 
judul “Pengaruh Pemberian 
Kompensasi Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
Bagian Produksi Home 
Industri Dompet 
Mojowarno Jombang” 

Variabel Bebas (X) 
 Kompensasi Finansial 

Langsung (X1) 
 Kompensasi Finansial 

Tidak Langsung (X2) 
 
Variabel Terikat (Y) 
 Kepuasan Kerja  

Analisis regresi 
linier berganda 
dengan 
menggunakan 
uji F dan uji t 

2.Penelitian Terdahulu : 
Rimbi Afni (2011) dengan 
judul “ Pengaruh 
Kompensasi Finansial 
Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Bagian Produksi 
PR. HF. Prima Malang”. 

Variabel Bebas (X) 
 Kompensasi Finansial 

Langsung (X1) 
 Kompensasi Finansial 

Tidak Langsung (X2) 
 
Variabel Terikat (Y) 
 Kepuasan Kerja 

Analisis regresi 
linier berganda 
dengan 
menggunakan 
uji F dan uji t 

3.Penelitian Sekarang : 
Luvi Oktaviani 
(2014)“Pengaruh 
Pemberian Kompensasi 
Finansial Terhadap 
Kepuasan Kerja Karyawan 
PT. Kaltim Multi Traktor 
Balikpapan” 

Variabel Bebas (X) 
 Kompensasi Finansial 

Langsung (X1) 
 Kompensasi Finansial 

Tidak Langsung (X2) 
 
Variabel Terikat (Y) 
 Kepuasan Kerja 

Analisis regresi 
linier berganda 
dengan 
menggunakan 
uji F dan uji t 
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Penelitian terdahulu dalam penelitian ini, yang digunakan adalah 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Setyawan (2009) dengan judul 

“Pengaruh Pemberian Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Bagian Produksi Home Industri Dompet Mojowarno Jombang”. Dari hasil 

penelitian tersebut diketahui bahwa pemberian kompensasi finansial langsung 

dan kompensasi finansial tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawanBagian Produksi Home Industri Dompet 

Mojowarno Jombang. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan regresi yang 

dihasilkan persamaan Y = 0,934 + 0,566X1 + 0,496X2 + e . Dari hasil uji F 

hitung sebesar 5,824>F tabel sebesar 3,251 pada tingkat signifikan 5% dimana 

kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Dari hasil uji t dapat dilihat nilai t hitung untuk kompensasi finansial 

langsung (X1) adalah sebesar 1,823 dan kompensasi finansial tidak langsung 

(X2) sebesar 1,745. Dengan demikian dapat diketahui bahwa variabel 

kompensasi finansial langsung (X1) dan kompensasi finansial tidak langsung 

(X2) mempunyai nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel, artinya secara 

parsial variabel kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan home industri mojowarno jombang. 

Menurut  Rimbi Afni (2011) dengan judul “ Pengaruh Kompensasi 

Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi PR. HF. Prima 

Malang”. Berdasarkan koefisien regresi dari masing-masing variabel maka 
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dapat diuraikan sebagai berikut: variabel  kompensasi finansial langsung 

sebesar 204,33 sehingga bisa dikatakan kompensasi finansial langsung sudah 

sesuai dan variabel kompensasi finansial tidak langsung sebesar 198,33 

sehingga bisa dikatakan kompensasi finansial tidak langsung sudah sesuai. Dari 

hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial langsung 

dan kompensasi finansial tidak langsung mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan borongan bagian produksi PR. HF. Prima 

Malang. Rata-rata total variabel kepuasan kerja sebesar 206,33  yang berada 

pada skala penilaian puas. 

Hal ini ditunjukkan dengan tingginya kedisiplinan karyawan selama 

bekerja, kepatuhan karyawan pada peraturan yang ada, dan tingginya moral 

kerja karyawan yang ditunjukkan dengan sikap yang baik selaku sebagai 

pribadi maupun sebagai kelompok. Adapun manfaat atau kontribusi yang bisa 

diambil dari hasil penelitian terdahulu adalah untuk melanjutkan penelitian 

terdahulu dalam waktu dan obyek yang berbeda, dengan menggunakan alat 

analisis yang sama, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dan acuan 

perbandingan untuk landasan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang. 

Dari uraian diatas digunakan untuk membedakan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang yaitu penelitian terdahulu dengan judulPengaruh 

Pemberian Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi 

Home Industri Dompet Mojowarno Jombang, dan Pengaruh Kompensasi 

Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Produksi PR. HF. Prima 

Malang, dengan penelitian sekarang yang berjudul Pengaruh Pemberian 
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Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Kaltim Multi 

Traktor Balikpapan. Adapun perbedaannya hanya terletak pada lokasi obyek 

dan waktu penelitiannya. Dan persamaannya dari penelitian tersebut yaitu: 

sama-sama mengangkat topik mengenai permasalahan pemberian kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan, alat analisis yang digunakan sama-sama 

menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan uji f dan uji t. 

B. Landasan Teori 

1. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Suatu cara departemen personalia meningkatkan prestasi 

kerja,motivasi dan kepuasam kerja karyawan adalah melalui kompensasi. 

Menurut Simamora (2004:442) Kompensasi (compensation) merupakan 

imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh 

para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi 

merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi. Menurut Rivai (2009:357) 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi 

merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam 

bisnis perushaaan. 

Hariandja (2007:244) menyatakan bahwa kompensasi adalah 

keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari 

pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, 
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yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainnya 

seperti kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain-

lain. Menurut Hasibuan (2012:118) Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa diberikan kepada 

perusahaan. Kompensasi adalah salah satu bentuk penghargaan suatu 

organisasi terhadap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. 

Manajemen kompensasi adalah salah satu fungsi penting dalam 

manajemen sumber daya manusia, karena dapa meningkatkan motivasi 

dan komitmen karyawan, sehingga memberikan kontribusi yang tinggi 

dalam organisasi (Sari, 2009:20) 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi yaitu segala sesuatu baik berupa materi maupun non materi 

yang diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan sebagai 

imbalan dari hasil kerja mereka yang sesuai dengan perjanjian yang telah 

disepakati sebelumnya. 

b. Sifat dan Bentuk Kompensasi 

Menurut Hariandja (2007:245) tujuan pemberian kompensasi yaitu 

untuk menarik pegawai yang berkualitas, mempertahankan pegawai, 

memotivasi kinerja, membangun komitmen karyawan, dan mendorong 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam upaya 

meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan. Menurut Umar 

(2003:125) kompensasi dibedakan menjadi kompensasi financial (sering 
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disebut kompensasi langsung) dan kompensasi non financial (disebut 

kompensasi tidak langsung)  

1) Kompensasi Finansial 

Kompensasi financial, sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam 

bentuk seperti gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi dan 

lain-lain yang dibayar oleh organisasi 

2) Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi non financial dimaksudkan untuk mempertahankan 

karyawan dalam jangka panjang seperti penyelenggaraan program-

program pelayanan bagi karyawan yang berupaya untuk menciptakan 

kondisi dan lingkungan kerja seperti program rekreasi, cafeteria dan 

tempat beribadat. 

Rivai (2009:357) membagi kompensasi financial dan non financial. 

Kompensasi financial terdiri dari kompensasi tidak langsung dan 

langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam 

bentuk upah, gaji, bonus atau insentif.  

Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan 

secara teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan atau mingguan. Upah 

merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para 

pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan. Besarnya upah bisa berubah-ubah. 

Insetif adalah imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 
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karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan (Panggabean, 

2004:7) 

Kompensasi tidak langsung atau benefit terdiri dari semua 

pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi financial langsung, 

seperti asuransi, penghargaan non financial seperti pujian, penghargaan, 

pengakuan yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, 

produktivitas dan kepuasan (Rivai, 2009:357) 

Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa serta tunjangan 

yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Ada beberapa 

komponen dari seluruh program kompensasi. Komponen-komponen itu 

dapat dibagi ke dalam bentuk-bentuk kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung. Kompensasi finansial langsung terdiri dari 

bayaran  yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah lembur, dan 

bonus. Kompensasi finansial tidak langsung, yang disebut juga dengan 

tunjangan, meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup pada 

dalam kompensasi langsung. 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 

Sistem pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada 

karyawannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini 

merupakan tantangan setiap organisasi untuk menentukan kebijaksanaan 
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kompensasi untuk karyawannya. Faktor-faktor tersebut dalam Hasibuan 

(2012:128-129) menyebutkan sebagai berikut :  

1) Penawaran dan Permintaan. Jika pencari kerja (penawaran) lebih 

banyak daripada lowongan perkerjaan (permintaan) maka kompensasi 

relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada 

lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif semakin besar.  

2) Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan. Apabila kemampuan dan 

kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat 

kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan 

dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat 

kompensasi relatif kecil. 

3) Serikat Buruh/Organisasi Karyawan.Apabila serikat buruhnya kuat 

dan berpengaruh maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya 

jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat 

kompensasi relatif kecil 

4) Produktivitas Kerja Karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik 

dan banyak maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka kompensasinya kecil.  

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

Undang-undang dan Keppres menetapkan besarnya batas upah/balas 

jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya 

pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa 
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bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang.  

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

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

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

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

karena tingkat biaya hidup di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. 

7) Posisi Jabatan Karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih 

tinggi akan menerima gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya 

karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan 

memperoleh gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena 

seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang 

besar harus mendapatkan gaji/kompensasi yang lebih besar pula.  

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

pengalaman kerja lebih lama maka gaji/balas jasanya akan semakin 

besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, 

karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang 

kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil.  

9) Kondisi Perekonomian Nasional. Apabila kondisi perekonomian 

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

semakin besar, karena akan mendekati kondisi full employment. 

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

(unemployment). 

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

dan mempunyai risiko (finansial, keselamatan) yang besar maka 

tingkat upah/balas jasanya semakin besar karena membutuhkan 

kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis 

dan sifat pekerjaannya mudah dan risiko (finansial, kecelakaannya) 

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

merakit komputer balas jasanya lebih besar daripada mengerjakan 

mencetak batu bata.  

d. Tujuan Kompensasi 

Keith and Werther dalam (Nugroho dan Kunartinah, 2012:156) 

nenyatakan bahwa tujuan manajemen kompensasi adalah untuk 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategis dan menjamin 

terjadinya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin 

bahwa pekerjaan dikompensasi secara adil dengan membandingkan 

pekerjaan yang sama di pasar kerja. 

Menurut Rivai (2009:743) Secara umum tujuan manajemen 

kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan 

keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan 

internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa pekerjaan-

pekerjaan akan di kompensasi secara adil dengan membandingkan 

pekerjaan yang sama di pasar kerja. Kadang-kadang tujuan ini bisa 
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menimbulkan konflik satu sama lainnya. Misalnya, untuk 

mempertahankan karyawan dan menjamin keadilan, hasil analisis upah 

dan gaji merekomendasikan pembayaran jumlah yang sama untuk 

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

menginginkan untuk menawarkan upah tidak seperti biasanya yaitu upah 

yang tinggi untuk menarik pekerja yang berkualitas. Maka terjadilah 

trade-offs antara tujuan rekrutmen dan konsistensi tujuan dari manajemen 

kompensasi. Tujuan manajemen kompensasi efektif, meliputi: 

1) Memperoleh SDM yang Berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi 

daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif 

terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena para 

pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang 

diharapkan. 

2) Mempertahankan Karyawan yang Ada 

Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif 

dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin 

tinggi. 

3) Menjamin Keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan 

eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa 

pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan 
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eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat 

dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. 

4) Penghargaan terhadap Perilaku yang Diinginkan 

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan 

bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan, 

rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja ketaatan, penga 

laman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. 

5) Mengendalikan Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh 

dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. 

Tanpa manajemen kompensasi efektii bisa jadi pekerja dibayar di 

bawah atau di atas standar. 

6) Mengikuti Aturan Hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor 

legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan 

kebutuhan karyawan. 

7) Memfasilitasi Pengertian 

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami 

oleh spesialis SDM, manajer operasi, dan para karyawan. 

8) Meningkatkan Efisiensi Administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk 

dapat dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM 
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optimal, meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan 

sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. 

e. Indikator Kompensasi 

Menurut Simamora (2004:442) indikator dalam kompensasi : 

1) Kompensasi Finansial Langsung 

a) Gaji 

Balas jasa dalam bentuk uang yang diberikan oleh pihak 

perusahaan setiap bulannya kepada karyawan 

b) Bonus 

Merupakan pemberian uang yang diberikan oleh pihak perusahaan 

ketika karyawan dapat mencapai target yang telah ditetapkan 

sehingga memperoleh laba yang lebih besar 

c) Upah lembur 

Merupakan upah yang diberikan oleh pihak perusahaan atas 

pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu kerja lembur 

2) Kompensasi Finansial Tidak Langsung 

a) Asuransi Kesehatan 

Adalah suatu jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan apabila karyawan mengalami kecelakaan kerja. Yaitu 

merupakan Salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menjamin karyawannya dalam melakukan 

pekerjaan. 
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b) Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tunjangan Hari Raya yaitu tunjangan yang diberikan berupa uang 

kepada karyawan setiap tahun. 

c) Tunjangan uang makan 

Uang makan merupakan tunjangan makan yang diberikan berupa 

uang kepada karyawan yang masuk kerja. 

d) Tunjangan transportasi 

Uang transportasi merupakan tunjangan transportasi yang diberikan 

berupa uang kepada karyawan yang masuk kerja, terutama kepada 

karyawan yang bertugas di luar kantor. 

2. Kepuasan Kerja  

a. Pengertian Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau 

tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2009:475). Menurut Hasibuan 

(2012:202) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan 

oleh moral kerja, kedisiplinan dan turnover.  

Kepuasan Kerja menurut Robbins and Timothy (2008:107) adalah 

suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil 

dari sebuah evaluasi karakteristik. Kepuasan kerja tergantung kepada apa 

yang diinginkan seseorang dari pekerjaannya dan apa yang mereka 

peroleh.Orang yang paling tidak puas adalah mereka yang mempunyai 
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keinginan paling banyak namun mendapat yang paling sedikit 

(Pangabean, 2004:128) 

b. Faktor-Faktor Penyebab Kepuasan Kerja 

Rivai (2009:479) menyatakan bahwa menurut Job Descriptive 

Index (JDI) factor penyebab kepuasan adalah 1) bekerja pada tempat 

yang tepat, 2) pembayaran yang sesuai, 3) Organisasi dan manajemen, 4) 

supervise pada pekerjaan yang tepat, dan 5) orang yang berada dalam 

pekerjaan yant epat 

Ghiselli dan Brown (dalam Wibowo, 2007) mengemukakan 

adanya lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu: 

1) Kedudukan (posisi) 

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada 

pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada karyawan 

yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi 

justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

2) Pangkat (golongan) 

Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat (golongan), 

sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada 

orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit 

banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan 
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terhadap kedudukan yang baru itu akan merubah perilaku dan 

perasaannya. 

3) Umur 

Dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan umur 

karyawan. Umur di antara 25 tahun sampai 34 tahun dan umur 40 

sampai 45 tahun adalah merupakan umur-umur yang bisa 

menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan. 

4) Jaminan finansial dan jaminan sosial 

Masalah finansial dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. 

5) Mutu pengawasan 

Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting 

artinya dalam menaikkan produktifitas kerja. Kepuasan karyawan 

dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari 

pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa 

dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja. 

c. Konsep dan indikator Kepuasan Kerja Karyawan 

Kepuasan kerja akan relevan dengan kepuasan terhadap pekerjaan, gaji, 

promosi, rekan kerja dan penyelia. Kepuasan kerja juga relevan terhadap 

penilaian prestasi. Konsep kepuasan kerja adalah: (Panggabean, 

2004:129). 

1) Kepuasan kerja adalah kepuasan terhadap setiap perlakuan yang 

mereka terima di tempat kerja, termasuk kepuasan terhadap 
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evaluasi pekerjaan, seleksi, pemberian fasilitas dan tunjangan 

(benfits), insentif, atau pemberhentian. 

2) Kepuasan kerja bukan merupakan konsep yang berdimensi tuggal, 

melainkan berdimensi jamak. Seseorang bisa saja merasa puas 

dengan dimensi yang satu, namun tidak puas dengan dimensi 

yang lain. 

Menurut Hasibuan (2012:202) indikator dalam kepuasan kerja 

yaitu : 

1) Moral Kerja 

Yaitu suatu sikap dan tingkah laku serta suka rela yang positif seorang 

individu atau kelompok kerja untuk mencapai tujuan bersama. 

2) Kedisiplinan 

Kesadaran dan kesediaan seseorang menanti semua peraturan 

perusahaan dan norma – norma social yang berlaku diperusahaan. 

3) Turnover 

Ukuran keluar masuknya orang untuk mengisi lowongan atau 

meninggalkan pekerjaan dalam suatu organisasi atau peruahaan yang 

disebabkan oleh berbagai alasan. 

Menurut Rivai (2009:479) indikator kepuasan kerja adalah: 

1) Isi pekerjaan 

Isi pekerjaan merupakan penampilan tugas pekerjaan yang 

aktual dan sebagai control terhadap pekerjaan. Karyawan akan merasa 
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puas bila tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan 

belajar dan menerima tanggung jawab. 

Isi pekerjaan merupakan deskripsi pekerjaan, syarat pekerjaan 

dapat dikerjakan oleh orang yang tepat, syarat yang harus dipenuhi 

oleh pekerja dalam menjalankan pekerjaan  

2) Supervisi 

Supervisi merupakan suatu proses mengawasi kemampuan seseorang 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas supervise meliputi : 

a) Tugas perencanaan, yaitu untuk menetapkan kebijaksanaan dan 

program 

b) Tugas administrasi, yaitu pengambilan keputusan serta 

pengkoordinasian melalui konfeensi dan konsultasi yang dilakukan 

dalam usaha perbaikan kualitas. 

c) Partisipasi secara langsung dalam pengembangan pekerjaan 

3) Organisasi dan manajemen 

Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi 

perencanaan, pengorganisasi, pemimpinan dan pengendalian kegiaan 

sumber daya manusia. Sedangkan operasiol SDM mencakup fungsi 

pengadaan, pengembangan, perencanaan dan pengembanga karies, 

penilaian prestas, kompensasi (gaji, insentif, dan kesejahteraan), 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemutusan hubungan kerja  
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4) Kesempatan untuk maju 

Kesempatan untuk maju dapat menumbuhkan kepuasan kerja (Rivai, 

2009:476). Peluang pegawai untuk maju akan meningkatkan motivasi 

pegawai. Pegawai harus diberikan kesempatan berperan dalam 

organisasi, bisa lewat pengembangan ide dan pengembangan diri. 

5) Gaji dan keuntungan lainnya seperti adanya insentif 

Gaji adalah imbalan financial yang dibayarkan kepada karyawan 

secar teratur. Gaji merupakan jenis penghargaan yang paling penting 

dalam organisasi. Insentif merupakan imbalan langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang 

ditentukan. Dengan menggasumsikan bahwa uang dapat digunakan 

untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka karyawan 

yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan  hasil 

kerja. 

Sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang 

diperoleh dari pekerjaaannya seperti gaji/upah, keuntungan 

sampingan, simbul, status, penghargaan dapat menimbulkan kepuasan 

kerja (Rivai, 2009:475). Faktor ini merupakan  diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Jika 

tidak terpenuhi, karyawan tidak akan puas, sebaliknya jika kebutuhan 

tersebut terpenuhi, karyawan tidak akan kecewa (Rivai, 2009:476). 
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6) Rekan kerja 

Rekan sekerja yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa 

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan 

rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

7) Kondisi pekerjaan 

Lingkungan kerja adalah serangkaian kondisi atau keadaan 

lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja 

dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut. 

3. Hubungan Kompensasi Dengan Kepuasan Kerja 

Disadari atau tidak bahwa kompensasi dapat meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan. Oleh karenanya penting sekali perhatian perusahaan 

terhadap pemberian kompensasi secara benar. Menurut Hasibuan 

(2012:155) menyatakan besarnya kompensasi mencerminkan status, 

pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati karyawan 

bersama keluarganya, jika balas jasa yang diterima karyawan semakin tinggi 

statusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmati semakin 

baik pula, dengan demikian kepuasan kerjanya juga semakin baik.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian 

kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa pemberian kompensasi dan 

kepuasan kerja memiliki hubungan yang sangat erat.  
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4. Kerangka Pikir dan Hipotesis 

a. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapatlah disusun suatu 

kerangka pemikiran,pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut: 

Gambar 2.1  
Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan  diatas dapat dijelaskan mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawa. Kompensasi menurut 

Simamora (2004:442) kompensasi dapat dikelompokkan menjadi dua 

bentuk yaitu bentuk kompensasi finansial langsung, terdiri dari gaji, bonus, 

dan upah lembur. Dan bentuk kompensasi finansial tidak langsung yang 

meliputi pemberian asuransi kesehatan, pemberian THR, tunjangan uang 

makan, dan tunjangan uang transportasi. Keduanya memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Menurut Rivai (2009:479) kepuasan 

Pemberian Kompensasi 
Finansial  Langsung (X1) 

 Gaji (X1.1) 
 Bonus (X1.2) 
 Upah Lembur (X1.3) 
 

Pemberian Kompensasi 
Finansial Tidak Langsung (X2)  

 Tunjangan Asuransi Kesehatan 
(X2.1) 

 THR (X2.2) 
 Tunjangan uang makan (X2.3) 
 Tunjangan uang transportasi 

(X2.4) 

Kepuasan Kerja 
Karyawan (Y)  
 Isi pekerjaan (Y1.1) 
 Supervisi (Y1.2) 
 Organisasi dan 

manajemen (Y1.3) 
 Kesempatan untuk 

maju (Y1.4) 
 Gaji dan keuntungan 

lainnya seperti  
adanya insentif (Y1.5) 

 Rekan kerja (Y1.6) 
 Kondisi pekerjaan 

(Y1.7) 
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kerja diukur dengan indikator  Isi pekerjaan, Supervisi, Organisasi dan 

manajemen, Kesempatan untuk maju, Gaji dan keuntungan lainnya seperti 

adanya insentif, Rekan kerja, Kondisi pekerjaan. Dengan melihat semua 

indikator itu maka dapat diketahui kepuasan kerja karyawan tinggi. Seperti 

penjelasan Hasibuan (2012:155) menyatakan besarnya kompensasi 

mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang 

dinikmati karyawan bersama keluarganya, jika balas jasa yang diterima 

karyawan semakin tinggi statusnya semakin baik dan pemenuhan kebutuhan 

yang dinikmati semakin baik pula, dengan demikian kepuasan kerjanya juga 

semakin baik.  

b. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau pendapat yang 

kebenarannya masih rendah atau kadar kebenaranya masih belum 

meyakinkan, sedangkan kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau 

dibuktikan. Pengertian hipotesis menurut Arikunto (2002:64) adalah suatu 

teori sementara yang kebenarannya masih perlu diuji (dibawah kebenaran). 

Berdasarkan perumusan masalah dan penelitian terdahulu, dalam penelitian 

ini hipotesis yang diambil adalah: 

1) Diduga bahwa pemberian kompensasi finansial langsung dan kompensasi 

finansial tidak langsung berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan  

PT.Kaltim Multi Traktor Balikpapan 
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2) Diduga bahwa pemberian kompensasi finansial langsung yang lebih kuat 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT.Kaltim Multi Traktor 

Balikpapan    

    

 

 


