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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta dasar 

penelitian selanjutnya. Maka Penelitian terdahulu dijadikan landasan peneliti 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Asriyanti Amrullah (2012) yang berjudul 

”Pengaruh kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Wilayah Makassar.”Hasil penelitian 

menunjukkan kompensasi finansial berpengaruh posiitf dan signifkan terhadap 

kinerja karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Wilayah Makassar, 

kompensasi nonfinansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK. Wilayah Makassar. 

Penelitian ini menggunakan alat analalis linier berganda, uji f & t 

Penelitian selanjutnya yang mendukung penelitian ini adalah penelittian 

yang dilakukan oleh Tri Rahmawati, Kartika. (2009) yang berjudul ”pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) 

Bumiputera 1912 Cabang Pasuruan Kota”.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan (Uji F) kompensasi langsung dan kompensai tak 

langsung mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Hal ini berdasarkan uji f 

sebesar 11,412, berdasarkan Uji t (secara parsial) kompensasi langsung sebesar 

3,043, sedangkan kompensasi tak langsung sebesar 2,648 dan ttabel sebesar 
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1,996. sehinggan menunjukkan bahwa kompensasi langsung berpengaruh 

secara dominan terhadap kinerja karyawan.  

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Merlyn Shia Dewi Tingkir pada 

tahun 2015 yang juga menguji tentang pengaruh kompensasi finansial dan non 

finansial terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Prima Master Kantor Pusat 

Surabaya menemukan bahwa baik secara simultan maupun parsial, kompenasi 

finansial dan non finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Beberapa 

teknik analisis diterapkan untuk mendukung hasil penelitian, diantaranya uji 

deskriptif yang menjelaskan tanggapan dari responden terkait kuisioner. 

Selanjutnya, uji yang juga diterapkan adalah uji asumsi klasik melalui uji 

normalitas, uji multikolinieritas dan uji homokedestisitas. Selain itu, peneliti 

juga melakukan uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi finansial dan nonfinansial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Akan tetapi, variabel 

kompensasi finansial merupakan variabel dominan yang paling mempengaruhi 

kinerja karyawan dibandingkan variabel kompensasi non finansial. Hasil dari 

penelitian terdahulu dapat disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 2.1: Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh Kompensasi finansial dan nonfinansial 

terhadap kinerja karyawan PT. Bank Rakyat 
Indonesia (PERSERO) TBK. Wilayah Makassar 

(Asriyanti Amrullah, 2012) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi 

finansial terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi 

nonfinansial terhadap kinerja karyawan 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

secara simultan dari variabel kompensasi 

finansial dan nonfinansial terhadap kinerja 

karyawan 
4. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

kinerja antara karyawan tetap dan karyawan 

kontrak 

Metode Penelitian Analisis regresi linier berganda, uji F dan uji t 

Hasil Penelitian Parsial: t hitung > t tabel (3,240 > 2,020) untuk 

kompensasi finansial, kompensasi nonfinansial juga 

memiliki nilai t hitung > t tabel, sebesar 5,632 > 

2,020 
Simultan: F hitung > F tabel (34,354 > 3,226) 

Tidak terdapat perbedaan kinerja antara karyawan 

tetap dan karyawan kontrak, nilai t hitung pada uji 

indepedendent < t tabel (0,068 < 2,108) 

2. Judul Penelitian Pengaruh Kompensasi terhadap kinerja karyawan 

pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 
1912 Cabang Pasuruan Kota (Rahmawati, 2009)  

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaruh simultan antara 
kompensasi terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk mengetahui pengaruh parsial antara 

kompensasi terhadap kinerja karyawan 

3. Mengetahui variabel bebas yang berpengaruh 
dominan terhadap kinerja karyawan 

Metode Penelitian Pengujian Hipotesis uji t dan uji F 

Hasil Penelitian Simultan: F hitung > F tabel dengan nilai 11,412 > 

3,13 secara parsial: t hitung > dari t tabel sebesar 

3,043 > 1,996 dan kompensasi langsung (X1) 

berpengaruh secara dominan terhadap kinerja (Y) 

3. Judul Penelitian Pengaruh Kompensasi Finansial dan non finansial 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Prima 

Master Kantor Pusat Surabaya (Merlyn Shia Dewi 

Tingkir, 2015) 

Tujuan Penelitian Untuk mennguji pengaruh kompensasi finansial dan 

non finansial terhadap kinerja karyawan PT. Bank 
Prima Master Kantor Pusat Surabaya  

Metode Penelitian Analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 
linier berganda, uji t, dan uji F 

Hasil Penelitian Simultan: nilai signifikansi F < taraf nyata 5% 
(0,000<0,05). 

Parsial: nilai signfikansi X1 dan X2 (finansial dan 

non finansial)<taraf nyata 5%, yaitu masing-masing 

0,000 dan 0,006. Koefisien beta variabel kompensasi 
finansial lebih besar dibandingkan variabel non 

finansial, yaitu masing-masing 0,566 dan 0,274 yang 

mengakibatkan kompensasi finansial berpengaruh 
dominan terhadap kinerja karyawan. 
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Hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diamati 

melalui keterkaitan dan perbedaannya. Keterkaitan penelitian ini dengan 

penelitian pendahulunya adalah penggunaan variabel kompensasi yang terbagi 

atas kompensasi finansial dan non finansial. Selain itu, variabel yang 

dipengaruhi adalah kinerja karyawan. Jenis penelitian survei juga diketahui 

serupa dengan penelitian ini. Sedangkan, perbedaan penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian dan indikator yang 

digunakan pada masing-masing variabel. 

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

 Kinerja karyawan merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 

karyawan atau organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya 

tujuan organisasi sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal 

ini tidak mudah dilakukan sebab banyak faktor yang mempengaruhi tingkat 

rendahnya kinerja seseorang.Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian 

kinerja adalah: “Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2011) menyatakan 

bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan sesorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati Bersama. 
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 Dari kedua pendapat di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas 

yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kinerja dapat 

digunakan sebagai ukuran hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah 

dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai dalam rangka melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

a. Faktor-faktor Kinerja 

Kinerja seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor.Kinerja 

seseorang di pengaruhi oleh banyak faktor yang dapat di golongkan pada 

3 (tiga) kelompok yaitu kompensasi individu orang yang bersangkutan, 

dukungan organisasi, dan dukungan manejemen. Simanjuntak, (2011: 11) 

a) Kompensasi Individu  

Kompensasi individu adalah kemampuan dan keterampilan 

melakukan kerja.Kompensasi setiap orang mempengaruhi oleh beberapa 

faktor yang dapa di kelompokkan dalam 6 (enam) golongan yaitu. 

1) Kemampuan dan keterampilan kerja  

2) Keahlian. Yang menggambarkan tentang kerja karyawan 

berdasarkan sejauh mana pengetahuan tentang hal yang mereka 

tangani lebih baik dari pada dari pada orang yang lain di bidang 

yang sama.  

3) Kebutuhan yang menggambarkan tentang kinerja karyawan 

berdasarkan pada hal-hal yang menggerakkan karyawan pada 

aktivitas-aktivitasdan menjadi dasar alasan berusaha.  
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4) Tanggung jawab yang menggambarkan tentang kinerja karyawan 

berdasarkan keadaan wajib menanggung terhadap tugas-tugasnya.  

5) Latar belakang. Yang menggambarkan tentang kinerja karywan 

dilihat dari titik tolak masa lalunya yamg memberikan pemahaman 

kepada pekerjaannya apa yang ingin dia lakukan.  

6) Etos kerja. Yang menggambarkan kinerja karyawan berdasarkan 

sikap yang muncul atsas kehendak dan kesadaran sendiri yang 

didasari oleh sistem organisasi orientasi nilai budaya terhadap 

kinerja.  

b) Faktor Dukungan Organisasi  

Kondisi dan syarat kerja.setiap seseorang juga tergantung pada 

dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan 

sarana dan prasarana kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta 

kondisi dan syarat kerja. 

Pengorganisasian yang di maksud disini adalah untuk memberi 

kejelasan bagi setiap unit kerja dan setiap orang tentang sasaran 

tersebut. Sedangkan penyediaan sarana dan alat kerja langsung 

mempengaruhi kinerj setiap orang, penggunaan peralatan dan 

teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja, akan tetapi juga dipandang untuk memberikan 

kemudahan dan kenyamanan kerja. 

c) Faktor Psikologis  

Kinerja perusahaan dan kinerja setiap perorangan juga sangat 

tergantung pada kemampuan psikologis seperi persepsi, sikap dan 
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motivasi.. Menurut pandangan henry simamira (Mangkunegara, 2010) 

kinerja (performance) di pengaruhi oleh tiga faktor: (1) faktor 

individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, latar belakang, 

demografi. (2) faktor psikologis, terdiri dari persepsi attitude (sikap), 

personality, pembelajaran, motivasi. (3) faktor organisasi, terdiri dari 

sumber daya, kepemimpinan, pengkargaan, struktur job desaign 

(Mangkunegara. 2010: 14 ). 

Perusahaan penting untuk mengetahui kinerja karyawan agar 

dapat mengambil langkah untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang ada dalam perusahaannya dengan langkah mengikut 

sertakan karyawan ke pelatihan-pelatihan tertentu.Faktor lingkungan 

juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan diantaranya adalah 

bagaimana kondisi fisik tempat bekerja, materi, waktu untuk bekerja, 

pengawasan dan pelatihan, desain organisasi dan iklim 

organisasi.(Adisty. 2013: 2.Vol. 02 No. 1). 

c. Pengukuran Kinerja Karyawan  

 Secara umum pengukuran kinerja karyawan berarti 

perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang sangat 

berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Sinungan (2000:23) yaitu: 

a. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis 

yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini 

memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah meningkat 

atau berkurang serta tingkatannya. 
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b. Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan 

pencapaian relative 

c. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah 

yang terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau 

tujuan. 

 Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja 

karyawan sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya 

penyimpangan dengan cara membandingkan antara hasil yang aktual 

dengan hasil yang diharapkan oleh karena itu adanya suatu standar yang 

baku merupakan tolak ukur bagi kinerja yang akan dievaluasi. 

 Menurut Atmosoeprapto (2001;6) menyatakan bahwa “Kinerja tidak 

dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga mempunyai nilai 

mutlak, melainkan menggambarkan keragaman dari suatu kegiatan”. Ada 

dua titik kunci untuk mengukur keragaman pada setiap situasi atau 

kegiatan, yaitu meliputi: 

a. Lebih memusatkan pada hasil akhir daripada kegiatan-kegiatan. 

Sebagai contoh, bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, 

sasaran nilai dolar penjualan lebih berarti daripada jumlah penjualan 

yang tercapai. 

b. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”. 

Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara 

kuantitatif, hasil bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila 

tidak diperbandingkan dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan. 
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Sedangkan menurut Mangkunegara (2000:67) terdapat tiga metode 

yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja para karyawan atau 

pegawai pada perusahaan, yaitu: 

a. Mutu atau kualitas produk. 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada 

tingkat kualitas produk yang telah dihasilkan para pegawai atau 

karyawannya.Pengukuran melalui kualitas ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana seorang karyawan perusahaan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya. 

b. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini 

erat kaitannya dengan kemampuan seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu.Kuantitas ini secara langsung juga 

berhubungan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang karyawan 

dalam menghasilkan produk. 

c. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah 

satu sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh 

seorang pegawai. Pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan 

ukuran atau barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah 

dicapai seorang karyawan. 
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2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang dipertimbangkan sebagai bentuk balas 

jasa perusahaan atas kontribusi yang diberikan karyawan, baik yang bersifat fiansial 

maupun non finansial. Pemberian kompensasi yang adil dan layak  akan berdampak 

pada peningkatan kinerja karyawan. Bagi perusahaan, kompensasi merupakan 

upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawan. Kompensasi yang tidak memadahi akan dapan menurunkan kinerja 

karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari 

perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kompensasi (gaji dan upah) 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Menurut Simamora (2001:540) “Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi”. 

Kompensasi juga diartikan sebagai sebuah proses administrasi  berbentuk upah atau 

gaji yang melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan yang dilakukan 

perusahaan (Mangkunegara, 2000:83). Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang mereka lakukan terhadap 

perusahaan (Handoko, 1998:155). Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

merupakan segala sesuatu yang diterima karyawan dalam bentuk upah maupun gaji 

sebagai ganti kontribusi atas pekerjaan yang mereka lakukan terhadap perusahaan. 

b. Tujuan Kompensasi 

Setiap tindakan, kegiatan dan kebijaksanaan pasti dibuat dengan maksud 

mencapai tujuan tertentu.Demikian pula dalam hal kebijakan kompensasi ini 

memiliki tujuan tertentu selain tujuan utama perusahaan juga terhadap kinerja 
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karyawan. Handoko (2001:156) menjelaskan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai melalui administrasi kompensasi. 

1. Memperoleh personalia yang qualified. 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar, 

karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat 

pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja. 

Kadang-kadang tingkat gaji yang relative tinggi diperlukan untuk menarik 

para pelamar cakap yang sudah bekerja di berbagai perusahaan lain. 

2. Mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. 

Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, niscaya banyak karyawan yang 

baik akan ke luar. Untuk mencegah perputaran karyawan, pengupahan 

harus dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. 

3.  Menjamin keadilan administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk 

memenuhi prinsip keadilan.Keadilan atau konsistensi internal daneksternal 

sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi. 

4. Menghargai perilaku yang diinginkan 

Kompensasi hendaknya mendorong perilaku yang diinginkan, antara lain 

kinerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru dan perilaku-

perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. 

5. Mengendalikan biaya-biaya 

Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat 

biaya yang layak. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistematik 

organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada para karyawannya. 
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6. Memenuhi peraturan legal 

Seperti aspek manajemen personaia lainnya, administrasi kompensasi 

menghadapi batasan-batasan legal.Program kompensasi yang baik 

memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi semua peraturan-

peraturan yang mengatur kompensasi karyawan. 

Secara garis besarnya tujuan dari kompensasi menurut Martoyo 

(2000:129) sebagai berikut: 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. 

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk 

lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau 

dengan kata lain kebutuhan ekonomi. Dengan adanya kepastian 

menerima upah maupun gaji tersebut secara periodik, berari adanya 

jaminan “economic security”nya beserta keluarga yang menjadi 

tanggungannya. 

b. Pengkaitan kompensasi dengan produktivitas kerja. 

Dalam pemberian kompensasi yang semakin baik mendorong 

karyawan bekerja dengan semakin produktif. Dengan produktivitas yang 

tinggi, ongkos karyawan per unit produk bahkan akan semakin rendah. 

c. Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. 

 Semakin berani suatu perusahaan memberikan kompensasi yang 

tinggi, maka menunjukkan betapa semakin suksesnya suatu 

perusahaan.Sebab, pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin 

apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu semakin 

besar, berarti keuntungan yang diperoleh semakin besar. 
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d. Pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. 

Hal ini berarti bahwa pemberian kompensasi yang tinggi harus 

dihubungkan atau diperbandingkan dengan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh karyawan yang bersangkutan pada jabatan dan 

kompensasi yang tinggi tersebut, sehingga pada keseimbangan antara 

input (syarat-syarat) dan output tingginya kompensasi yang diberikan. 

c. Macam-Macam Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti balas jasa berupa waktu dan tenaga yang mereka berikan  terhadap 

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang berhubungan dengan semua jenis 

pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

tugas yang di berikan oleh perusahaan.kompensasi merupakan biaya utama atas 

pekerjaan dan serta kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Menurut 

Simamora (2001:412) terdapat dua komponen dalam  kompensasi, diantaranya: 

a. Kompensasi Finansial  

1. Secara Langsung 

a) Bayaran pokok (gaji atau upah). 

b) Bayaran prestasi (merit pay) yaitu bayaran berdasarkan kinerja 

c) dijadikan prosedur standar untuk mencoba menggandengkan 

kenaikan-kenaikan gaji dengan kinerja individu. Merit pay adalah 

kenaikan tahunan yang terkait dengan kinerja karyawan selama tahun 

sebelumnya. 

d) Bayaran insentif (bonus, komisi, pembagian laba atau keuntungan). 
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2. Secara Tidak Langsung 

 Yaitu kompensasi pelengkap yang menyediakan paket benefit dan 

penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan yang diperlukan 

sebagai upaya penciptaan kondisi kerja yang menyenangkan dan tidak 

secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. Bentuk-bentuk 

pemberian kompensasi tersebut seperti: 

a) Program proteksi (asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi tenaga 

kerja dan asuransi pensiun). 

b) Bayaran di luar jam kerja (liburan, hari besar atau cuti). 

c) Fasilitas yang diberikan perusahaan (kendaraan, perumahan, ruang kantor). 

b. Kompensasi Non Finansial 

1) Pekerjaan (tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, 

pengakuan, rasa pencapaian). 

2) Lingkungan pekerjaan (kebijakan sehat, supervisi yang kompeten, teman 

keja yang menyenangkan, lingkungan kerja yang menyenangkan. 

 

Gambar 2.1 

Macam-Macam Kompensasi 
 SumberSimamora (2006;443) 
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d. Fungsi Kompensasi  

 Fungsi pemberian kompensasi menurut Samsuddin (2006:188) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini 

menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan yangberprestasi 

akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. 

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

Dengan pemberian kompensasi kepada karyawan mengandung implikasi 

bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan tersebut dengan 

seefisien dan seefektif mungkin. 

3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian 

kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. 

   Berdasarkan pendapat diatas fungsi dari kompensasi adalah 

pengalokasian sumber daya manusia lebih efisien.Penggunaan sumber 

daya manusia yang efisien akan mendorong stabilitas serta pertumbuhan 

ekonomi internal dan eksternal perusahaan menjadi lebih baik. Dengan 

adanya kompensasi, maka karyawan akan memicu peningkatan kinerja 

karyawan demi tujuan perusahaan yang juga akan berakibat pertumbuhan 

ekonomi secara global menjadi lebih baik. 

e. Sistem Kompensasi 

Sebuah perusahaan pasti memiliki cara masing masing dalam 

pemberian kompensasi terhadap karyawan. Dimana sistem yang digunakan 

disesuaikan terhadap keadaan lingkungan perusahaan serta disesuaikan 
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terhadap sistem pada divisi lain yang berada pada perusahaan itu ataupun 

dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan seperti lingkungan masyarakat 

disekitar lingkungan kerja perusahaan.Menurut Siagian (2002:257) dalam usaha 

mengembangkan suatu sistem imbalan/kompensasi, para spesialis dibidang 

manajemen sumber daya manusia perlu melakukan empat hal, yaitu: 

1. Melakukan analisis pekerjaan. Artinya perlu disusun deskripsi 

jabatan, uraian pekerjaan dan standar pekerjaan yang terdapat dalam 

suatu oganisasi. 

2. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal. 

Dalam melakukan penilaian pekerjaan diusahakan tersusunnya 

urutan peringkat pekerjaan, penentuan ”nilai” untuk setiap pekerjaan, 

susunan perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan 

pemberian ”point” untuk setiap pekerjaan. 

3. Melakukan survei berbagai sistem imbalan/kompensasi yang berlaku 

guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal. 

Organisasi yang disurvei dapat berupa instansi pemerintah yang secara 

fungsional berwenang mengurus ketenagakerjaan, kamar dagang dan 

industri, organisasi profesi, serikat pekerja, organisasi-organisasi 

pemakai tenaga kerja lain dan perusahaan konsultan, terutama yang 

mengkhususkan diri dalam manajemen sumber daya manusia. 

4. Menentukan “harga” setiap pekerjaan dihubungkan dengan “harga” 

pekerjaan sejenis di tempat lain. Dalam mengambil langkah ini 

dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam 

organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. 
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Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah 

sistem waktu,dalam sistem waktu besarnya kompensasi (gaji,upah) 

ditetapkan berdasarkan standart waktu seperti jam, minggu atau bulan. 

Sistem hasil (output) dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan 

atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, 

liter, dan kilogram. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan 

yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volumepekerjaan dan 

lama mengerjakannya(Hasibuan,2009:123) 

 

3. Pengaruh Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Kompensasi adalah semua pendapatan dari perusahaan yang diberikan 

dengan tujuan balas jasa atas kontribusi karyawan terhadap pemenuhan tujuan 

perusahaan (Hasibuan, 2006). Pemberian kompensasi yang sesuai dengan 

harapan karyawan dan realisasi perusahaan dapat mendukung persepsi positif 

karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan (Simamora, 2006). Tingkat 

kepuasan karyawan mampu mendorong peningkatan gairah kerja karyawan 

untuk memenuhi harapan perusahaan. Kesinambungan antara pemberian 

kompensasi dan kinerja karyawan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, 

baik karyawan dan perusahaan akan mampu memperoleh keuntungan yang 

diharapkan. Sehingga dapat diketahui bahwa pemberian kompensasi mampu 

meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan juga memperoleh keuntungan 

atas peningkatan kinerja tersebut.   
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C.  Kerangka Pikir 

     Berdasarkan tujuan yang telah di tetapkan yaitu untung mengetahui 

pengaruh kompensasi finansial dan non finansial terhadap kinerja karyawan 

dibuat suatu kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir 

Kerangka pikir yang terdapat pada gambar diatas menunjukkan adanya 

hubungan antara kompensasi finansial dan non finansial terhadap kinerja 

karyawan. Kerangka penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran 

mengenai kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2000:67) yang 

mencangkup kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Kompensasi mengacu 

pada teori yang dikemukakan oleh Simamora (2001:412) yang meliputi 

kompensai finansial dan kompensasi non finansial. Dimana kompensasi 

finansial meliputi gaji, bonus dan tunjangan, sementara kompensasi non 

finansial terdiri dari pekerjaan itu sendiri dan fasilitas penunjang. Hubungan 

pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan didasarkan pada teori 

Simamora (2006), yang menyebutkan bahwa kesesuaian keinginan yang 

diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan mampu mendorong 

peningkatan semangat  kerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Kompensasi Finansial (X1) 

 Gaji(1.1) 
 Bonus (1.2) 

 Tunjangan (1.3) 

Kompensasi Non Finansial (X2) 

 Pekerjaan itu sendiri(2.1) 

 Lingkungan Kerja (2.2) 

KinerjaKaryawan (Y) 

 Kualitas(Y.1) 

 Kuantitas(Y.2) 

 Waktu(Y.3) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan penelitian telahdinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Berdasarkan konsep teori dan penelitian terdahulu maka 

hipotesisnya: 

1. Terdapat pengaruh signifikan kompensasi finansial dan non finansial 

terhadap kinerja karyawan di PT. Dozen Bagus Indonesia 

2. Kompensasi finansial paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Dozen Bagus Indonesia. 

 


