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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah hasil-hasil penelitian sebelumya 

yang digunakan sebagai acuan atau referensi terhadap penelitian yang sedang 

dilaksanakan peneliti. Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu 

sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

1. Judul dan

Peneliti

Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant 

Information dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating 

(Studi Empiris pada Rumah Sakit Swasta di Wilayah Kota 

Semarang) 

(Yogi Adrianto, 2008) 

Tujuan 

Penelitian 

a. Menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran

terhadap kinerja manajerial.

b. Menganalisis tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan

anggaran dan kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja

manajerial.

c. Menganalisis tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan

anggaran dan informasi job relevan terhadap peningkatan

kinerja manajerial.

d. Menganalisis tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan

anggaran dan motivasi kerja terhadap peningkatan kinerja

manajerial.

Metode 

Penelitian 

Populasi: 480 kepala bagian pada 6 rumah sakit di Kota Semarang. 

Teknik Sampling: Purposive Sampling.  

Metode analisis: regresi linier sederhana dan berganda 

Hasil 

Penelitian 

Parstisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial 

berhubungan positif dan signifikan. Interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan variabel moderating kepuasan kerja 

berpengaruh pada kinerja manajerial. Interaksi antara partisipasi 

penyusunan anggaran dan variabel moderating job relevant 

information berpengaruh pada kinerja manajerial. Interaksi antara 

partisipasi penyusunan anggaran dan variabel moderating motivasi 

kerja berpengaruh pada kinerja manajerial. 
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Lanjutan Tabel 2.1  

No. 
Penelitian 

Terdahulu 
Uraian 

2. Judul dan 

Peneliti 

Analisis Pengaruh Kompensasi dengan Konsep 3P terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus Hotel Pariwisata 

Selabintana Sukabumi) 

(Maulani dan Trisyulianti Hyunjin, 2011) 

 Tujuan 

Penelitian 

Menganalisa pengaruh kompensasi dengan konsep 3P terhadap 

kepuasan kerja karyawan Hotel Pariwisata Selabintana. 

Mengidentifikasi tingkat kepuasan kerja karyawan Hotel Pariwisata 

Selabintana. 

 Metode 

Penelitian 

Populasi: 90 karyawan Hotel Pariwisata Selabintana Sukabumi.  

Teknik Sampling: Total Sampling.  

Metode analisis: Analisis Faktor dan Chi Kuadrat.  

 Hasil 

Penelitian 

Pada faktor pay for position, gaji merupakan atribut yang paling 

mempengaruhi terhadap kepuasan kerja karyawan. Tingkat 

kepuasan kerja karyawan secara umum berada pada kategori puas 

terhadap kompensasi yang diterimanya. 

 3. Judul dan 

Peneliti 

Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan pada Hotel Puri Bagus Lovina 

(Mahardika dkk, 2016) 

 Tujuan 

Penelitian 

Memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh 

kompensasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, 

kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan, kompensasi terhadap 

kinerja karyawan, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada Hotel Puri Bagus Lovina. 

 Metode 

Penelitian 

Populasi: 80 karyawan Hotel Puri Bagus Lovina.  

Teknik Sampling: Total Sampling.  

Metode Analisis: Analisis Jalur (Path Analysis). 

 Hasil 

Penelitian 

Kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap terhadap kinerja karyawan. 

4. Judul dan 

Peneliti 

Pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada 

kinerja karyawan di Natya Hotel Kuta Bali. 

(Wahyudi dan Sudibya, 2016) 

 Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan di Natya Hotel, Kuta, Bali. 

 Metode 

Penelitian 

Populasi : 45 karyawan Natya Hotel Kuta Bali  

Teknik Sampling : Sampling Jenuh 

Metode Analisis: Analisis Jalur (Path Analysis) 

 Hasil 

Penelitian 

Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional, kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan dan komitmen organisasional 

dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat 

beberapa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, 

yakni pada variabel independen penelitian terdahulu menggunakan variabel 

kompensasi, variabel moderating menggunakan kepuasan kerja. Selain itu, 
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pada variabel dependen penelitian terdahulu menggunakan variabel sama 

dengan penelitian sekarang yaitu variabel kinerja karyawan. Penelitian 

sekarang menggunakan populasi dan sampel yang sama dengan penelitian-

penelitian terdahulu yaitu pegawai yang bekerja di sektor jasa yakni hotel dan 

rumah sakit. Kesamaan lainnya adalah teknik pengambilan sampel yakni 

menggunakan total sampling atau juga disebut sampling jenuh.  

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut memiliki perbedaan jenis variabel dan teknik analisis data. Adapun 

perbedaan populasi ini dikarenakan pada penelitian sekarang menggunakan 

kepuasan kerja sebagai variabel perantara atau moderasi, sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel 

independen dan dependen. Meski terdapat penggunaan variabel moderating 

kepuasan kerja, namun tidak untuk memoderasi pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja.  

 

B. Tinjauan Pustaka  

1. Kinerja  

Kinerja adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara terencana 

pada waktu dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan 

(Mangkuprawira dan Hubeis, 2007:153). Menurut Murphy dan Cleveland 

dalam Pasolong (2007:175) bahwa, kinerja adalah kualitas perilaku yang 

berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Hal ini berarti bahwa kinerja 

pegawai dalam sebuah organisasi ditentukan oleh sikap dan perilaku 
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pegawai terhadap pekerjaannya dan orientasi pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaanya tersebut. 

Sementara itu pengertian kinerja menurut Rivai dan Sagala 

(2009:548-549) adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya serta 

menjadi salah satu faktor utama keberhasilan suatu perusahaan.  

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli tersebut di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah prestasi atau hasil 

kerja yang telah dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

baik secara kualitas maupun kuantitas pada satuan periode waktu tertentu. 

Menurut Hessel (2007:178) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah motivasi, budaya perusahaan, kompensasi, kepemimpinan, 

kepuasan kerja, kedisiplinan, lingkungan kerja dan komitmen organisasi. 

Menurut Martoyo (2007:115) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

terdiri dari motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, 

sistem kompensasi, gaya kepemimpinan, aspek-aspek ekonomi, aspek-

aspek teknis, dan perilaku lainnya. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja menurut Siagian (2002), yaitu: kompensasi, 

komitmen organisasi, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, 

disiplin kerja, kepuasan kerja, dan komunikasi. Handoko (2001:193) juga 
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menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

antara lain: motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi pekerjaan, 

sistem kompensasi, dan desain pekerjaan.  

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan tersebut 

di atas, terdapat dua variabel yang selalu muncul yakni kompensasi dan 

kepuasan kerja sebagai variabel yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan dikemukakan 

oleh Mathis dan Jackson (2002) bahwa salah satu cara untuk 

meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para 

karyawan adalah melalui kompensasi. Pendapat ini diperkuat oleh 

Mangkunegara (2009:84) bahwa kompensasi diharapkan mampu 

memotivasi karyawan agar dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan 

baik, dengan adanya kompensasi yang memadai dan peningkatan motivasi 

yang dijalankan berhasil, maka seorang karyawan akan termotivasi dalam 

pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan berupaya 

mengatasi permasalahan yang terjadi serta meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Kompensasi yang diberikan perusahaan merupakan salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang 

memilih untuk bekerja di sebuah organisasi dari pada organisasi yang lain. 

Pemberian kompensasi yang tepat baik bagi keinginan karyawan maupun 

kemampuan perusahaan mampu menciptakan hubungan kerjasama yang 

sehat untuk kemajuan kinerja perusahaan. Selain itu, kompensasi yang 
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sesuai dengan keinginan karyawan atas pekerjaannya dapat memacu 

semangat karyawan untuk bekerja lebih baik lagi dari waktu ke waktu 

sehingga memberikan pengaruh positif bagi peningkatan hasil kerja 

karyawan. Kepuasan kompensasi merupakan elemen utama terciptanya 

kepuasan kerja. Selain itu, kepuasan kompensasi juga berperan 

membentuk sikap seorang karyawan dalam bekerja. Karena kompensasi 

mempengaruhi kepuasan dan bertindak sebagai umpan balik yang dapat 

menjadikan kalangan karyawan menyesuaikan perilakunya (Simamora, 

2004:448). 

Hal sesuai pula dengan pendapat Hasibuan (2012:120) bahwa tujuan 

kompensasi salah satunya adalah kepuasan kerja. Melalui balas jasa, 

karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan fisik, status sosial 

dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

Tingkat kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerja. Oleh 

karena itu, kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

(Handoko, 2001:193).  

Ada enam kategori yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja 

karyawan secara individual (Dessler, 2009:316) sebagai berikut:  

a. Quality, yaitu tingkat dimana hasil kinerja dari karyawan yang 

dilakukan mendekati sempurna dalam arti ketepatan, ketelitian, dan 

dapat diterima dari suatu aktivitas.  
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b. Productivity, yaitu kuantitas atau jumlah yang dihasilkan secara efisien 

dan efektif.  

c. Job knowledge, yaitu tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan ataupun informasi yang dimilikinya untuk menyelesaikan 

pekerjaannya.  

d. Reliability, yaitu tingkat dimana seorang karyawan dapat dipercaya 

selama menyelesaikan pekerjaan dalam hal tindak lanjut pekerjaan. 

e. Availability, yaitu tingkat ketepatan waktu dari suatu aktivitas yang 

diselesaikan oleh karyawan dan ketepatan dalam catatan daftar 

kehadian karyawan.  

f. Independence, yaitu tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan 

pekerjaannya tanpa bantuan bimbingan dari pengawasnya. 

 

2. Kompensasi  

Kompensasi merupakan penghargaan/ganjaran pada para pekerja 

yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui 

kegiatan yang disebut bekerja (Nawawi, 2008:315). Kompensasi adalah 

pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun 

employees, baik yang langsung berupa uang (finansial) maupun yang tidak 

langsung berupa uang (non finansial) (Martoyo, 2007:116). Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan (Hasibuan, 2012:118). Kompensasi adalah bentuk 
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pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi 

karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat (Yani, 2012:139). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan sebagai ganti kontribusi yang telah diberikan oleh 

karyawan kepada perusahaan. Artinya kompensasi dimaksudkan sebagai 

balas jasa perusahaan kepada atas hasil kerja para karyawan pada jangka 

waktu tertentu. 

Terdapat beberapa tujuan dari pemberian kompensasi (Notoadmojo, 

2003:254) yakni sebagai berikut:  

a. Menghargai prestasi kerja  

Pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. Selanjutnya akan 

mendorong perilaku-perilaku atau performance karyawan sesuai yang 

diinginkan perusahaan/organisasi.  

b. Menjamin keadilan  

Kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan diantara 

karyawan dalam perusahaan/organisasi. Masing- masing karyawan akan 

memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan 

prestasi kerjanya.  

c. Mempertahankan karyawan  

Adanya sistem kompensasi yang baik akan membuat para karyawan 

akan betah dan bertahan bekerja pada perusahaan tersebut. Hal ini 
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berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik. 

Terdapat pula beberapa fungsi dari pemberian kompensasi 

(Samsudin, 2010:188), yaitu:  

a. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini 

menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi 

akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik.  

b. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. 

Pemberian kompensasi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa 

organisasi akan menggunakan tenaga karyawan dengan seefisien dan 

seefektif mungkin.  

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian 

kompensasi dapat membantu stabilisasi organisasi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Kompensasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk (Yani, 2012:142), 

yaitu:  

a. Kompensasi dalam bentuk finansial  

Kompensasi finansial dibagi menjadi dua bagian, yaitu kompensasi 

finansial yang dibayarkan secara langsung seperti gaji, upah, komisi 

dan bonus. Kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung, 

seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, 

tunjangan perumahan, tunjangan pendidikan dan lain sebagainya.  
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b. Kompensasi dalam bentuk non finansial  

Kompensasi dalam bentuk non finansial dibagi menjadi dua macam, 

yaitu yang berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja. Hal yang berhubungan dengan pekerjaan, 

misalnya kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai 

(menarik, menantang), peluang untuk dipromosikan, mendapat jabatan 

sebagai simbol status. Sedangkan kompensasi non finansial yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti ditempatkan di 

lingkungan kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang baik dan lain 

sebagainya. 

Menurut Hasibuan (2012:122) sistem dan kebijaksanaan kompensasi 

terdiri atas:  

a. Sistem Kompensasi  

Sistem pembayaran kompensasi yang umumnya diterapkan adalah:  

1) Sistem waktu  

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan 

standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Administrasi 

pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapakan 

kepada karyawan tetap maupun pekerja harian. Kebaikan sistem ini 

adalah administrasi pengupahan mudah dan besarnya kompensasi 

yang dibayarkan tetap. Kelemahan sistem waktu ialah pekerja yang 

malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar perjanjian.  
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2) Sistem hasil  

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan 

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

kilogram. Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada 

karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik 

akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Kelemahan sistem ini 

ialah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik dan karyawan 

yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang 

manusiawi.  

3) Sistem borongan  

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 

besarnya jasanya atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. 

Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup 

rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan 

untuk menyelesaikannnya. Jadi, dalam sistem borongan pekerja bisa 

mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas kecermatan 

kalkulasi mereka.  

b. Kebijaksanaan Kompensasi  

Kebijaksaan kompensasi, baik besarnya, susunan, maupun waktu 

pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan 

untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga membantu 

terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya kompensasi harus 

ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi 
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pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman 

kepada keadilan dan Undang-Undang Perburuhan. Dengan kebijakan 

ini, diharapkan akan terbina kerja sama yang serasi dan memberikan 

kepuasan kepada semua pihak.  

c. Waktu Pembayaran Kompensasi  

Kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi 

penundaan, supaya kepercayaan karyawan terhadap bonafiditas 

perusahaan semakin besar, ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih 

baik. Jika pembayaran kompensasi tidak tepat pada waktunya akan 

mengakibatkan disiplin, moral, gairah kerja karyawan menurun, bahkan 

turn over karyawan semakin besar. Pengusaha harus memahami bahwa 

balas jasa akann dipergunakan karyawan beserta keluarganya untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dimana kebutuhan itu tidak dapat 

ditunda, misalnya makan. Kebijaksaan waktu pembayaran kompensasi 

hendaknya berpedoman dari pada menunda lebih baik mempercepat dan 

menetapkan waktu yang paling tepat. 

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi besarnya 

kompensasi (Hasibuan, 2012:126), antara lain:  

a. Penawaran dan permintaan 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.  
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b. 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 tinggkat kompensasi relatif kecil.  

c. Serikat buruh atau 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.  

d. Produktivitas kerja karyawan  

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan layak dan banyak maka 

kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas 

kerjanya buruk serta sedikit maka kompensasinya kecil.  

e. Pemerintah dengan undang-undang dan Keppres-nya  

Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppresnya menetapkan 

besarnya batas upah/balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini 

sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang mentapkan 

besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban 

melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.  

f. Biaya hidup  

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/upah 

semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat hidup di daerah itu rendah maka 

tingkat kompensasii/upah semakin kecil.  
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g. 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 kompensasi/gaji yang 

kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat wewenang dan 

tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji/kompensasi yang 

lebih besar pula.  

h. Pendidikan dan pengalaman karyawan  

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

gaji/balas jasa akan semakin bear, karena kecakapan serta 

keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan 

rendah dan pengalaman kerja yang kurang maka tingkat 

gaji/kompensasinya kecil.  

i. Kondisi perekonomian nasional  

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju maka tingkat 

upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi 

full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju 

maka tingkat upah rendah, karena terdapat banyak pengganggur.  

j. Jenis dan sifat pekerjaan  

Kalau jenis dan sifat pekrjaan yang sulit dan mempunyai resiko 

(finansial, keselamatan) yang besar maka tingkat upah/balas jasanya 

semakin besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk 
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mengerjakan. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan resiko 

(finansial, kecelakaan) kecil, tingkat upah/balas jasanya relatif rendah. 

Menurut Simamora (2004) terdapat beberapa indikator kompensasi 

karyawan, yaitu:  

a. Gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan. Gaji adalah balas jasa yang 

diterima oleh karyawan berupa uang dan bersifat tetap yang diukur 

dari persepsi atau penilaian karyawan tentang kelayakan dan 

kesesuaian gaji yang diterima dengan tingkat pendidikan, tugas dan 

tanggung jawab. 

b. Insentif yang sesuai dengan pengorbanan. Insentif adalah balas jasa 

berupa uang untuk merangsang karyawan bekerja lebih giat, yang 

diukur dari persepsi atau penilaian karyawan tentang kesesuaian 

insentif yang diterima dengan tugas dan tanggung jawab. 

c. Tunjangan yang sesuai dengan harapan. Tunjangan karyawan adalah 

balas jasa yang dalam bentuk uang untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan karyawan, yang diukur dari persepsi atau penilaian 

karyawan tentang kesesuaian tunjangan yang diterima dengan tugas 

dan tanggung jawab, seperti tunjangan jabatan dan Tunjangan Hari 

Raya. 

d. Fasilitas yang memadai. Fasilitas adalah sarana yang disediakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan karyawan, yang diukur dari persepsi atau 

penilaian karyawan tentang kesesuaian fasilitas, kondisi dan 
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kecukupan jumlah yang disediakan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab. 

 

3. Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja merupakan sebuah kondisi akhir (end stated) yang 

timbul karena tercapainya tujuan tertentu sebagaimana yang diharapkan 

sebelumnya (Winardi, 2004:137). Kepuasan kerja adalah sesuatu perasaan 

yang menyongkong atau tidak menyongkong diri pegawai yang berhubung 

dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya (Mangkunegara, 

2009:243). 

Menurut Sopiah (2008:170) kepuasan kerja merupakan suatu 

tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja, 

tangapan emosional bisa berupa perasaan puas (positif) atau tidak puas 

(negatif). Bila secara emosiaonal puas berarti kepuasan kerja tercapai dan 

sebaliknya bila tidak maka berarti karyawan tidak puas, kepuasan kerja 

dirasakan karyawan setelah karyawan tersebut membandingkan antara apa 

yang dia harapan akan dia peroleh dari hasil kerjanya dengan apa yang 

sebenarnya diperoleh dari hasil kerjanya. Adapun menurut Waluyo 

(2009:180) kepuasan kerja adalah suatu sikap positif yang menyangkut 

penyesuaian diri yang sehat dari pada karyawan terhadap kondisi dan 

stuasi kerja, termasuk didalamnya upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan 

kondisi psikologis. 

Berdasarkan berbagai pengertian dari para ahli tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan seorang 
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karyawan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaannya. 

Artinya kepuasan kerja merupakan hasil interaksi karyawan terhadap 

lingkungan kerjanya yang merefleksikan sikapnya terhadap pekerjaan 

tersebut.  

Terdapat berbagai teori tentang kepuasan kerja. Menurut Wexley dan 

Yulk dalam As’ad (2004:105), pada dasarnya teori-teori tentang kepuasan 

kerja yang lazim dikenal ada tiga macam, yaitu:  

a. Discrepancy Theory  

Teori yang dipelopori oleh Porter ini menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya 

diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Kemudian Locke dalam 

As’ad (2004:105) menerangkan bahwa kepuasan kerja seseorang 

tergantung pada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang 

menurut persepsinya telah diperoleh melalui pekerjaannya. Orang akan 

puas apabila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan 

persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan 

maka orang akan menjadi lebih puas lagi walaupun terdapat 

“discrepancy”, tetapi merupakan discrepancy positif. Sebaliknya, 

semakin jauh dari kenyataan yang dirasakan itu dibawah standar 

minimum sehingga menjadi negatif discrepancy, maka makin besar 

pula ketidakpuasan terhadap pekerjaannya.  
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b. Equity Theory  

Teori ini dikembangkan oleh Adams ini menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja seseorang tergantung apakah dia merasakan keadilan 

atau tidak atas situasi. Perasaan keadilan atau ketidakadilan atas suatu 

situasi diperoleh dengan membandingkan dirinya dengan orang lain 

yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Teori ini menurut 

Wexley dan Yulk dalam As’ad (2004:105) bahwa elemen- elemen dari 

equity ada tiga, yaitu: input, outcomes, dan comparation person. Input 

adalah sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai 

sumbangan terhadap pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman 

kerja, dan kecakapan. Outcomes adalah sesuatu yang berharga yang 

dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya, seperti gaji, status, 

simbol, dan penghargaan. Comparation person adalah dengan 

membandingkan input, outcomes terhadap orang lain. Bila 

perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa 

menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan 

itu tidak seimbang dan merugikan, maka akan menimbulkan 

ketidakpuasan (As’ad, 2004:105).  

c. Two Factor Theory  

Menurut teori ini, kepuasan kerja itu merupakan dua hal yang 

berbeda, artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 

tidak merupakan suatu variabel kontinyu. Herzberg dalam As’ad 

(2004:105) membagi situasi yang mempengaruhi perasaan seseorang 
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terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu kelompok satisfiers 

atau motivator yang terdiri dari prestasi pengakuan, tanggungjawab. 

Dan yang kedua yaitu kelompok sebagai sumber ketidakpuasan atau 

dissatisfiers yang terdiri dari prosedur kerja, upah atau gaji, hubungan 

antar karyawan. Menurut Burt dalam As’ad (2004:112) tentang faktor-

faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja sebagai berikut:  

1) Faktor hubungan antar karyawan, antara lain hubungan antara 

pimpinan dengan pegawai, kondisi fisik dan situasi kerja, sugesti 

dari teman kerja.  

2) Faktor individual, yang berhubungan dengan sikap orang terhadap 

pekerjaannya, umur orang saat kerja, jenis kelamin.  

3) Faktor-faktor luar antara lain keadaan keluarga karyawan, rekreasi, 

pendidikan. 

Adapun indikator-indikator kepuasan kerja yang dikembangkan oleh 

Celluci dan De Vries dalam Mas’ud (2004) yang meliputi:  

a. Kepuasan terhadap gaji, yaitu senang atau tidak senang karyawan akan 

gaji yang diterima.  

b. Kepuasan dengan promosi, yaitu sikap senang atau tidak senang 

karyawan akan promosi yang dilakukan perusahaan.  

c. Kepuasan terhadap rekan kerja, yaitu sikap senang atau tidak senang 

karyawan akan dukungan dari rekan kerjanya.  

d. Kepuasan terhadap supervisor, yaitu sikap senang atau tidak senang 

karyawan akan perlakuan dari pimpinan. 
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Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

sebagaimana dikemukakan oleh Hariandja (2005:291), yaitu:  

a. Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari 

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil.  

b. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang 

apakah memiliki elemen yang memuaskan.  

c. Rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa 

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan seseorang dapat merasakan 

rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

d. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah/petunjuk 

dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan 

bagi seseorang menyenangkan dan hal ini dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja.  

e. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan 

yang besar untuk naik jabatan atau tidak. Proses kenaikan jabatan 

kurang terbuka, ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

karyawan.  

f. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis. Untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan, perusahaan harus merespon 

kebutuhan pegawai dan hal ini sekali lagi secara tidak langsung telah 

dilakukan pada berbagai kegiatan manajemen sumber daya manusia 

seperti dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, tindakan lain masih 
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perlu dilakukan dengan cara yang disebut peningkatan kualitas 

kehidupan kerja. 

 

C. Kerangka Pikir  

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka, maka 

kerangka pikir pada penelitian ini sebagaimana pada gambar berikut. 

Gambar 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

Penjelasan dari Gambar 1 adalah bahwa terdapat banyak variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Salah satu variabel penting yang 

dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah kompensasi. Kompensasi 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa 

orang-orang bekerja di Hotel Solaris Malang dan bukan pada perusahaan atau 

hotel lainnya. Kompensasi diharapkan dapat memotivasi karyawan agar dapat 

Kinerja Karyawan: 
 Kualitas kerja  

 Kuantitas kerja 

 Ketepatan waktu 

Kompensasi: 
 Kesesuaian gaji 

dengan UMK  

 Kesesuaian insentif 

dengan jam lembur 

 Keadilan pemberian 

tunjangan  

 Fasilitas memadai 

 

Kepuasan Kerja: 
 Kepuasan tentang 

gaji 

 Kepuasan tentang 

rekan kerja 

 Kepuasan tentang 

promosi 

 Kepuasan tentang 

supervisi  
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menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Adanya kompensasi yang 

memadai dan peningkatan motivasi yang dijalankan berhasil, maka seorang 

karyawan akan termotivasi dalam pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya dan berupaya mengatasi permasalahan yang terjadi serta 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain untuk meningkatkan kinerja karyawan, pemberian kompensasi 

juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi 

mempengaruhi kepuasan dan bertindak sebagai umpan balik yang dapat 

menjadikan karyawan menyesuaikan perilakunya. Melalui balas jasa dalam 

bentuk kompensasi, karyawan akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan 

fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

pekerjaannya.  

Meningkatnya kepuasan kerja pada akhirnya juga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Tingkat kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

karyawan terhadap pekerjaannya. Hal ini tampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan 

kerja. Oleh karena itu, kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

D. Hipotesis  

Berdasarkan pada rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu, 

tinjauan teori, dan kerangka pikir, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu: 
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Hipotesis 1 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

di Hotel Solaris Malang. 

Hipotesis 2 : Kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di Hotel Solaris Malang. 

Hipotesis 3 : Kepuasan kerja secara signifikan memoderasi pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan di Hotel Solaris 

Malang. 

 




