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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

                  Tabel 2.1 

         Penelitian Terdahulu 

 No Penelitian Terdahulu                       Uraian 

  1 Judul Penelitian (Windy Aprilia murti, 2012) “Pengaruh 
Kompensasi, Motivasi dan Komitmen 
Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan 
Bagian Akuntansi (Studi Kasus Pada 
Perusahaan Manufaktur di Surabaya)” 
 

 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi, 
Motivasi dan Komitmen Organisasional 
Terhadap Kinerja 

 Metode Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil Penelitian Dari hasil uji F menunjukkan Bahwa model 
regresi atau Persamaan factor kompensasi 
(X1), motivasi (X2), dan Komitmen (X3) 
terhadap Kinerja karyawan (Y) dapat Di 
katakan fit. Dari Hasil Uji T menunjukkan 
bahwa hipotesis pertama yaitu kompensasi 
dan  komitmen secara parsial  berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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No Penelitian Tedahulu                             Urian 

 2 Judul Penelitian (Suci Putri Lestari, 2014) “Pengaruh 
Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja 
Pegawai Sekolah Menengah Kejujuran 
Yayasan Bina Umat Al-Qomariah di 
Tasikmalaya” 

 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi 
dan Motivasi Terhadap Kinerja 

 Metode Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil Penelitian Dari hasil uji f menunjukkan bahwa model 
regresi atau persamaan faktor kompensasi 
(X1), Motivasi (X2), Komitmen (X3) 
terhadap kinerja karyawan (Y) dapat di 
katakan fit. Dari hasil Uji t menunjukkan 
bahwa hipotesis pertama yaitu kompensasi 
dan komitmen secara parsial tidak signifikan 
terhadap kinerja.  
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Judul Penelitian  (Ratna, 2015) “Pengaruh Kompensasi dan 
Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada PT. 
ANEKA BUMI PRATAMA (ABP) Kec. 
Pemayung” 

 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Pengaruh Kompensasi 

dan Motivasi terhadap Kinerja 

 Metode Penelitian Analisis Regresi Linier Berganda 

 Hasil Penelitian Variabel kompensasi t hitung 5.263 t tabel 
1.6623 (50263>1.6623) artinya kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
pegawai PT. Aneka Bumi Pratama (ABP) 
Disimpang Kubu Kandan Kec. Pemayung  
Terdapat pengaruh yang nyata terhadap 
kompensasi dan motivasi secara bersama-
sama terhadap kinerja pegawai atau 
karyawan pada PT. Aneka Numi Pratama 
Disimpang Kubu Kandan.  
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Landasan Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi atau acuan untuk 

menunjang keakuratan data penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan penelitian 

ini. Landasan penelitian terdahulu menjadi hal yang sangat penting dalam memilih dan 

menentukan teori yang akan digunakan dan juga variabel yang tepat dalam penelitian. 

Adapun persamaan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu berikut: 

a. Ketiga penelitian menggunakan alat regresi linier Berganda  

b. Pada variabel motivasi penelitian sekarang dan Murti menggunakan teori Maslow 

(2002) berbeda dengan dua peneliti, sedangkan variabel kompensasi penelitian 

sekarang menggunakan Simamora (2004) berbeda dengan kedua peneliti. 

c. Pada variabel Kinerja penelitian sekarang dan Lestari menggunakan Mangkunegara 

(2000) berbeda dengan 2 peneliti. 

d. Dari ketiga penelitian diatas menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana 

data didapat dari hasil wawancara dan kuesioner. 

B. Landasan Teori 

1.   Kompensasi 

a)  Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil 

kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi juga bisa berupa fisik 

maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai 

dengan pengorbanan atas prestasi kerja yang telah diberikannya kepada organisasi 

/ perusahaan tempat ia bekerja.  

Menurut Caruth dan Handlogten (2001 : 2) mendefinisikan kompensasi 

sebagai imbalan atau pemberian yang diberikan kepada seseorang atas pelayanan 

yang dilakukan, yang mencakup imbalan secara langsung maupun tidak langsung.  
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Cotterman (2005: 1) mendefinisikan kompensasi dari sudut pandang yang 

berbeda, yaitu sebagai pengungkapan secara nyata atas nilai yang dirasakan 

seseorang, yang mencakup gaya hidup, posisi dalam komunitas, status di antara 

rekan-rekan, keluarga, dan organisasi.  

Menurut Berger (2008: 643) mendefinisikan kompensasi berdasarkan 

klasifikasinya, yang terdiri dari kompensasi tunai (cash compensation), 

kompensasi kotor (gross compensation), dan kompensasi bersih (net 

compensation). Kompensasi tunai adalah imbalan dalam bentuk gaji, bonus tunai, 

dan insentif jangka pendek. 

Kompensasi kotor adalah imbalan yang berbentuk biaya penggajian atas 

semua keuntungan pegawai dan tunjangan baik total maupun kompensasi tunai. 

Sementara kompensasi bersih adalah imbalan yang digunakan dengan 

membandingkan imbalan yang dihitung setelah pajak. 

a.  Indikator-indikator kompensasi 

Indikator-indikator kompensasi menurut Simamora (2004) diantaranya : 

1) Gaji 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang harus dibayar 

perusahaan atas hasil kerja yang telah dilakukan oleh karyawan. Gaji ini 

juga pada umumnya berlaku untuk tarif bayaran tahunan. 

2) Insentif 

Insentif merupakan suatu tambahan kompensasi di atas atau di luar 

gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi.  

Menurut Mangkunegara (2002) mengemukakan bahwa Insentif 

adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar 

kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak 
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organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi ( 

perusahaan ). 

Menurut Handoko (2002) mengemukakan bahwa  Insentif adalah 

perangsang yang ditawarkan kepada para karyawan untuk melaksanakan 

kerja yang sesuai atau lebih tinggi dari standar - standar yang telah 

ditetapkan oleh sebuah perusahaan". 

3) Bonus 

Pemberian bonus kepada karyawan ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan produktifitas kerja dan semangat kerja karyawan. Menurut 

Mathis dan Jackson (2000:369) mendefinisikan bonus sebagai pembayaran 

satu kali yang tidak menjadi bagian dari gaji pokok karyawan.   

Menurut Simamora (2004) adalah “Pembayaran sekaligus yang 

diberikan karena memenuhi sasaran kinerja”, sedangkan menurut Sarwoto 

(1991), pengertian bonus adalah : 

a). Uang dibayar sebagai balas atas hasil pekerjaan  yang telah dilaksanakan 

apabila melebihi target. 

b).  Diberikan secara sekali terima tanpa sesuatu ikatan di masa  yang akan 

datang. 

c).  Beberapa persen dari laba yang kemudian dibagikan kepada yang berhak 

menerima   bonus. 

b)   Tujuan Pemberian Kompensasi 

Adapun tujuan pemberian kompensasi menurut Hasibuan (2002:120) 

adalah  sebagai berikut: 
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1.  Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi terjadilah 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. 

2.  Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan 

kerja dari jabatannya. 

3.  Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4.  Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

5.  Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena 

turn-over relatif kecil. 

6.  Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari dan mentaati peraturan-

peraturan yang berlaku. 
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7.  Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8.  Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan 

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

dapat dihindarkan. 

c)   Fungsi Kompensasi 

Kompensasi memiliki sejumlah fungsi. Pertama, fungsi motivasi. 

Imbalan diberikan kepada pegawai agar memotivasi kinerjanya dan 

mendorong kesetiaan dan rasa memiliki (Luthans, 2008: 93). 

Kedua, fungsi pengawasan. Semua imbalan memiliki potensi untuk 

mengontrol. Imbalan mengontrol perilaku ketika ditujukan pada individu 

yang menyelesaikan tugas tertentu atau bekerja di tingkat tertentu. 

Ketiga, fungsi informasi. Imbalan juga menyampaikan informasi 

tentang keahlian atau kemampuan seseorang ketika dihubungkan dengan 

kinerja atau kemajuan, seperti ketika pimpinan memuji pegawai untuk 

mempelajari keahlian baru atau memeroleh pengetahuan baru, pengawas 

memberi pegawai kenaikan upah untuk bekerja di atas standar, dan orangtua 

membelikan anaknya mainan untuk membuat ruangan tetap bersih.  

Motivasi intrinsik diperkuat bahkan ketika kemungkinan imbalan 

terhapus karena orang menempatkan wadah kausalitas perilaku dalam dirinya 

(keinginan untuk belajar) (Schunk, Pintrich, & Meece, 2008: 261). 

Fungsi-fungsi itu berlangsung untuk mencapai tujuan kompensasi 

yang menurut Moorhead & Griffin adalah: menarik, memertahankan dan 
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memotivasi pegawai yang berkualitas (McKenna, 2006: 608). Hasil yang 

diinginkan adalah seorang pegawai yang terikat pada pekerjaannya dan 

termotivasi untuk melakukan pekerjaan yang baik bagi pegawai (Ivancevich, 

2007: 295).  

1. Bentuk-Bentuk Kompensasi 

a. Kompensasi langsung 

Menurut Dessler (1997), kompensasi merupakan segala bentuk 

penggajian atau imbalan yang diberikan kepada karyawan.  

Kompensasi ini mencakup tiga komponen yaitu: (a) direct financial 

payment, seperti gaji, upah, insentif, bonus, dan komisi; (b) indirect payment, 

yaitu dalam bentuk tunjangan-tunjangan misalnya tunjangan keluarga, cuti 

kerja, program rekreasi, pensiun,  transport dan sebagainya; dan (c) imbalan 

nonfinansial, yaitu hal-hal yang sulit untuk dikuantifikasi seperti jam kerja 

yang lebih fleksibel, tugas atau pekerjaan yang menantang, dan fasilitas 

perusahaan yang bergengsi.  

Kompensasi menurut Hasibuan (1994) adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang atau barang langsung maupun tidak langsung yang diterima 

oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka yang diberikan kepada 

organisasi. 

Menurut Mathis dan Jackson (2002) membagi bentuk-bentuk 

kompensasi menjadi dua yaitu kompensasi langsung/direct compensation dan 

kompensasi tidak langsung/indirect compensation. Kompensasi langsung 

terdiri dari gaji pokok atau upah seperti bonus, insentif, dan program 

kepemilikan saham oleh karyawan/employee stock ownership plan. 

Dari pengertian bentuk-bentuk kompensasi langsung adalah: 
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1) Gaji 

Gaji merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diberikan oleh 

perusahaan kepada  karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya 

sebagai seorang karyawan yang telah memberikan sumbangan berupa 

tenaga dan pikiran atas usahanya dalam mencapai tujuan perusahaan.  

2) Upah 

Upah merupakan suatu imbalan financial langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan 

atau dari banyaknya pelayanan yang sudah dibarikan. 

3) Insentif/Bonus  

Insentif merupakan suatu bentuk imbalan langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan karena kinerja yang melebihi standar yang ditentukan. 

Insentif juga merupakan bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan 

gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi 

berdasarkan kinerja (pay for performance plan) Rivai (2004). 

b. Kompensasi Tak Langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian kompensasi kepada 

karyawan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Tentunya pemberian kompensasi ini tidak berkaitan langsung 

dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. 

1. Kompensasi tak langsung (fringe benefit) 

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan 

berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai 

upaya meningkatkan kesejahteraan para karyawan. 
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Kompensasi tidak langsung meliputi semua imbalan finansial yang 

tidak tercakup dalam kompensasi langsung. Kompensasi tidak langsung 

menurut Nawawi (2001) adalah Program pemberian penghargaan atau 

ganjaran dengan variasi yang luas, sebagai bagian keuntungan organisasi 

atau perusahaan. 

Menurut Handoko (2001), Kompensasi tidak langsung adalah balas 

jasa pelengkap atau tunjangan yang diberikan pada karyawan berdasarkan 

kemampuan perusahaan. Jadi kompensasi tidak langsung 

merupakan  balas jasa yang diberikan dalam bentuk pelayanan karyawan, 

karena diperlakukan sebagai upaya penciptaan kondisi dan lingkungan 

kerja yang menyenangkan. 

2. Tunjangan Karyawan 

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada 

pekerja atau karyawan. Misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, 

makan siang gratis, bunga pinjaman rendah  atau tanpa bunga, jasa 

kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham. Pada tingkatan 

tinggi, seperti manajer senior, dll.  

Perusahaan biasanya lebih memilih memberikan tunjangan lebih 

besar dibanding menambah gaji, hal ini disebabkan tunjangan hanya 

dikenakan pajak rendah atau bahkan tidak dikenai pajak sama sekali. 

Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk 

mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan (Handoko, 1994). 

Tunjangan adalah pembayaran (payment) dan jasa yang melengkapi 

gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan 
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ini Simamora (2004). Dan lebih lanjutnya simamora (2004) tunjangan 

karyawan dibagi tiga yaitu: 

a. Tunjangan yang menghasilkan penghasilan (income), seperti tunjangan 

keamanan social dan pensiun menggantikan penghasilan pada waktu 

pension, kontinuitas gaji dan program bagi yang tidak mampu atau 

cacat yang jangka pendek dan jangka panjang menggantikan 

penghasilan yang hilang karena sakit atau cacat. 

b. Tunjangan yang memberikan peningkatan rasa aman bagi kalangan 

karyawan dengan membayar pengeluaran ekstra atau luar biasa yang 

dialami karyawan secara tidak diduga seperti perawatan gigi dan 

kesehatan termasuk kedalam kategori. 

c. Program tunjangan yang dapat dipandang sebagai kesempatan bagi 

karyawan.Hal ini dapat meliputi mulai dari pembayaran biaya kuliah 

sampai liburan dan hari besar. 

d.  Fasilitas adalah tunjangan yang diterima oleh eksekutif yang dikaitkan  

dengan posisi dan status mereka diperusahaan Simamora (2004). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi 

Penentuan besarnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa tantangan 

implikasi ketergantungan yang bias memaksa departemen sumber daya manusia 

untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut tentang kebijaksanaan kompensasi 

perusahaan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi menurut 

Hasibuan ( 2007) , antara lain sebagai berikut. 
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1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja 

 Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan 

pekerjaan  (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 produktifitas kerjanya buruk serta 

sedikit maka  kompensasinya kecil. 

5. Posisi Jabatan Karyawan  

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan 

yang lebih renda akan memperoleh gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini wajar 

karena seseorang  yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang 

besar harus mendapatka gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 
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6. 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. 

7. 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 tingkat upah rendah, karena terdapat banyak penganggur 

(disqueshed unemployment).  

8. 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. 

2.  Motivasi 

b)  Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang artinya dorongan. 

Dengan demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi 

sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung 

secara sadar.  
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Robbins (2002:55) adalah keinginan umtuk melakukan sesuatu dan 

menentukan kemampuan untuk melakukan sesuatu dan menentukan 

kemampuan dalam bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Oleh 

karena itu, karyawan termotivasi karena ada dorongan baik dari individu 

maupun dari luar untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.  

Motivasi telah lama menjadi manajemen, menimbulkan permasalahan 

yang paling sulit dan penting untuk dipecahkan. Manajemen telah banyak 

menggunakan metode untuk memperbaiki motivasi.  

Menurut Hasibuan (2005), motivasi berasal dari kata latin movere yang 

berarti dorongan atau pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi (motivasion) dalam manajemen hanya ditujukkan pada 

sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Pentingnya motivasi 

karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung 

prilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal.  

Menurut Edwin B Flippo (dalam malayu 2005: 143), menyebutkan 

bahwa motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan 

organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga para pegawai dan tujuan 

organisasi sekaligus tercapai.  

Motivasi juga bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, 

karena seorang pemimpin sulit untuk mengetahui kebutuhan (needs) dan 
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keinginan (wants) yang diperlukan oleh seorang bawahan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya.  

Motivasi sendiri pun tidak timbul dalam diri manusia saja melainkan 

juga dari kekuatan-kekuatan lingkungan yang mempengaruhi individu untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk 

dicapai. 

Indikator-indikator dari motivasi ini mengadopsi dari penelitian 

Maslow (2002) yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, 

dan kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. 

1) Teori motivasi 

Teori motivasi merupakan teori-teori yang membicarakan tentang 

motivasi manusia didalam melaksanakan pekerjaan dan mencapai sebuah 

tujuan. Adapun tujuan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

pembentukan terciptanya motivasi.  

Motivasi adalah dorongan hati atau jiwa yang menjadi dasar atau alasan 

untuk melakukan sesuatu kegiatan pekerjaan. Dalam pengkajian ini motivasi 

diukur dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Mc Clelland.  

Menurut Mc Clelland ada tiga hal yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu yaitu: motivasi terhadap prestasi (dorongan hati untuk 

memberikan sumbangan/kontribusi nyata dalam setiap kegiatan).  

Motivasi terhadap kekuasaan (dorongan hati untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain serta mengontrol dan memanipulasi lingkungan), dan 
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motivasi berafiliasi (dorongan hati untuk berhubungan dengan orang lain serta 

untuk disenangi orang lain) (Hartati, 2007). 

2) Teori ERG (Existence, Relatedness, Growth) 

Menurut Robbins (2003:214) teori ini mencakup 3 kebutuhan pokok 

manusia ERG: 

a. Existence needs: kebutuhan akan keberadaan ( kebutuhan dasar dan 

keamanan). Kebutuhan ini juga sama dengan kebutuhan fisik atau 

psikologis dan keamanan dari Maslow dan sama pula dengan faktor dari 

Hygienes dari Herzberg. 

b. Relatedness needs: kebutuhan yang berhubungn adalah kebutuhan untuk 

menjalin hubungan dengan sesama, melaksanakan hubungan sosial atau 

bermasyarakat dan bekerjasama dengan orang lain. 

c. Growth needs: kebutuhan akan pertumbuhan adalah kebutuhan untuk 

mengembangkan dirinya. Kebutuhan ini sama dengan kebutuhan akan 

penghargaan dan realisasi diri. 

3) Teori Motivasi Hygiene dari Hezberg 

Karyawan yang bekerja diperusahaan dibagi dalam dua faktor motivasi, 

yaitu: 

a. Faktor motivator (intrinsik) : kepuasan-kepuasan dalam kerja selalu 

dihubungkan dengan isi jelas pekerjaan (prestasi, pengukuran, kerja itu 

sendiri). 

b. Faktor Higienis (ekstrinsik) : ketidakpuasan dalam kerja dihubungkan 

oleh faktor ekstrinsik ( kebijakan dan pemimpin, hubungan antara 

pribadi, kondisi kerja, gaji. 
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4) Teori kebutuhan Mc Clelland  

Menurut teori kebutuhan manusia ada tiga (Robbins, 2003:216) yaitu: 

a. Kebutuhan untuk selalu berprestasi: dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi dan sukses. 

b. Kebutuhan akan suatu kekuasaan: kebutuhan orang lain dalam suatu 

cara tanpa paksaan untuk tidak berperilaku demikian. 

c. Kebutuhan akan selalu bersifat berafiliasi: hasrat untuk berhubungan 

yang ramah dan karib ( kebutuhan aktualisasi diri). 

5) Teori motivasi dari Maslow membagi bahwa motivasi manusia terdiri dari 

tiga sebagai berikut: 

1) Kebutuhan fisiologis merupakan suatu kebutuhan yang paling 

mendasar karena merupakan suatu kebutuhan pokok dalam 

mempertahankan hidupnya. 

2) Kebutuhan akan rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang harus 

dicapai oleh seseorang dalam memenuhi standar hidup yang masih 

dianggap wajar. 

3) Kebutuhan sosial pemenuhan kebutuhan sosial kepada suatu individu 

dalam menciptakan suasana yang harmonis antara sesama pekerja. 

4) Kebutuhan penghargaan suatu capaian atau dorongan yang harus 

dilakukan oleh karyawan dalam mendapatkan suatu pujian ataupun 

hadiah atas prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri merupakan suatu pekerjaan yang harus 

ditekuni oleh karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

 



24 
 

 

3. Kinerja 

1)  Pengertian kinerja 

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna 

mengembangkan organisasi secara efektif dan efisien. Dengan mengadakan 

penilaian kinerja berarti suatu organisasi telah memanfaatkan sumbar daya 

manusia yang ada dalam organisasi tersebut dengan baik.  

Kinerja seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang 

karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan 

misalnya standar target atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

disepakati bersama.  

Menurut John Whitmore (1997 : 104) Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-

fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu 

prestasi, suatu pameran umum ketrampilan. 

Menurut Mangkunegara (2000) kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.  

Menurut (Prawirosentono, 2008) kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau dari kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan norma maupun etika. 
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2)  Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).  

Menurut Davis dalam mangkunegara (2006:13) yang mengatakan 

bahwa: 

Human performance   = Ability X Motivation 

Motivation  = Attitude X Situation 

Ability   = Knowledge X Skill 

Secara psikologis, kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) kemampuan reality (Knowledge + Skill). Artinya pimpinan dan 

karyawan yang memiliki (IQ) diatas rata dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 

maka akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang maksimal. 

 Motivasi diartikan sebagai suatu sikap (attitude) pimpinan dan karyawan 

terhadap situasi kerja (situation) dilingkungan organisasinya. Pimpinan dan 

karyawan bersikap (pro) terhadap situasi kinerjanya akan menunjukkan 

motivasi kerja yang tinggi. Sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) 

terhadap situasi kerjanya maka akan menunjukkan motivasi kerja yang 

rendah, situasi yang dimaksud antara lain hubungan kerja, fasilitas peranan 

pimpinan, harapan akhir, dan kondisi kerja. 

Kompensasi dan motivasi ini sangat penting dalam meningkatkan kinerja 

karyawan (Mulyadi, 2005). Kompensasi sendiri menjadi pendorong bagi 
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seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan guna mendapat hasil yang 

terbaik.  

Motivasi kerja perlu dibangkitkan agar pegawai dapat melaksanakan 

kinerja yang terbaik, sebaliknya pegawai yang tidak mempunyai motivasi 

yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya akan sulit untuk bekerja dengan 

baik dan cenderung tidak bertaggung jawab sekalipun pegawai tersebut 

memiliki operasional yang baik. 

3)  Karakteristik Kinerja 

Karakeristik kinerja Menurut Mangkunegara (2002:68) yaitu: 

1. Memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

2. Berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi. 

3. Memiliki tujuan yang realistis. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh. 

5. Memanfaatkan umpan balik (feedback) yang konkrit dalam seluruh 

kegiatan kerja yang dilakukannya. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan 

4)  Pengukuran Kinerja   

Menurut Leon C. Mengginson dalam buku mangkunergara (2000:69) 

pengukuran kinerja adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk 

menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

Menurut Dharma (2003) mengatakan hampir semua cara pengukuran 

kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
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a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). Pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pangukuran atau tingkat kepuasan yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya.   

c. Ketetapan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Menurut Mathis (2002:78) yang mnenjadi indikator dalam mengukur 

suatu kinerja atau prestasi karyawan adalah sebagai berikut: 

a. Kuantitas kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dalam kondisi normal. 

b. Pemanfaatan waktu, yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan 

dengan kebijaksanaan perusahaan atau lembaga pemerintahan. 

c. Kualitas kerja, yaitu dapat berupa kerapian, ketelitian, dan keterkaitan 

hasil. 

d. Kerjasama, yaitu kemampuan dalam menangani hubungan dengan orang 

lain dalam pekerjaan. 

B. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap motivasi 

kerja dan komitmen karyawan, maka penelitian ini dilakukan menggunakan 

kerangka pikiran sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 

      Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarakan teori dan kerangka konsep diatas dapat dikemukakan bahwa 

jika motivasi yang baik, serta kompensasi yang sesuai dengan harapan karyawan 

maka akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut, begitu juga sebaliknya. 

Indikator dari kompensasi dalam penelitian ini mengadopsi dari simamora (2004) 

yang meliputi gaji, insentif, bonus. 

Indikator motivasi dalam penelitian mengadopsi dari penelitian Maslow 

(2002) yang meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 

sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. 

Motivasi dan pemberian reward secara periodik terhadap karyawan 

perusahaan agar mampu meningkatkan kinerja. Indikator dari kinerja dalam 
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penelitian ini mengadopsi dari Dharma (2003) yang meliputi kuantitas, kualitas, 

dan ketetapan waktu. 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara yang akan dilakukan atau 

dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian analisis. Menurut Widayat dan 

Amirullah (2002) bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap masalah yang telah diajukan dan jawaban itu masih 

akan diuji secara empirik terhadap kebenarannya. 

Berdasarkan pada kerangka konsep diatas maka hipotesis pada penelitian ini 

sebagai berikut : 

H1: Kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT.Barokah Malang. 

 


