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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini antara lain: 

Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk (2013), menympulkan 

bahwa kompensasi finansial dan nonfinansial secara parsial dan simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Karyawan CV. Cisandana 

Manggala Artha Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2014), 

menyimpulkan bahwa kompensasi finansial dan nonfinansial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Trakindo Utama 

Samarinda. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Riana dkk (2016), 

menyimpulkan bahwa kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Batu Malakasari Tektona 

Waterpark Kabupaten Bandung. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama 

melakukan analisis mengenai pengaruh kompensasi dan kinerja karyawan. 

Adapun perbedaannya yaitu mengenai obyek dan analisis data yang digunakan, 

di mana penelitian terdahulu menggunakan analisis regresi berganda sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan analisis regresi sederhana. Beberapa hasil 

dari penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Judul Penelitian Variabel 
Alat 

Analisis  
Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan CV. 

Cisandana Manggala 

Artha Malang 

(Wijaya dkk, 2013) 

Independent: 

- Kompensasi 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan  

Regresi 

Berganda 

Kompensasi finansial 

dan nonfinansial 

secara parsial dan 

simultan berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan  

2. Pengaruh 

Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT 

Trakindo Utama 

Samarinda 

(Fauzi, 2014) 

Independent: 

- Kompensasi 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan  

Regresi 

Berganda 

Kompensasi finansial 

dan nonfinansial 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan  

3. Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan di 

Kampung Batu 

Malakasari Tektona 

Waterpark 

Kabupaten Bandung 

(Riana dkk, 2016) 

Independent: 

- Kompensasi 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan  

Regresi 

Berganda 

Kompensasi langsung 

dan kompensasi tidak 

langsung berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

4. Pengaruh 

Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT 

Prudential Life 

Assurance Malang 

(Tamher, 2017) 

Independent: 

- Kompensasi 

 

Dependent: 

- Kinerja 

Karyawan  

Regresi 

Sederhana 

Dalam proses 

penelitian 

Sumber: Wijaya dkk (2013); Fauzi (2014); Riana dkk (2016) 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Kinerja Karyawan  

Moeheriono (2010:61), mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi baik secara kuantitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas 

tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Mangkunegara (2008:67), mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja secara 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan Hasibuan (2005:93) menyatakan, kinerja merupakan 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang didalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan serta waktu. 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil dan perilaku kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan 

sesuai dengan perannya dalam organisasi pada suatu perode tertentu. 

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Handoko (2008:193) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan antara lain: 

1) Motivasi  

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan-kebutuhan ini 

berhubungan dengan sifat hakiki untuk mendapatkan hasil terbaik 

dalam kerjanya.  

2) Kepuasan kerja  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan pekerjaan.  

3) Tingkat stres  

Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, 

proses berpikir dan kondisi sekarang. Tingkat stress yang terlalu besar 
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dapat mengancam kemampuan seseorang untuk mengadapi 

lingkungan sehingga dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan 

mereka.  

4) Kondisi pekerjaan  

Kondisi pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kondisi 

pekerjaan dalam hal ini adalah tempat kerja, ventilasi, penyinaran 

dalam ruang kerja, dan sebagainya. 

5) Kompensasi  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Bila kompensasi diberikan 

secara benar, maka karyawan akan lebih semangat dalam 

melaksanakan pekerjaan mereka.  

6) Desain pekerjaan  

Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja 

seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional. 

Dengan adanya desain pekerjaan yang jelas, maka karyawan dapat 

bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. 

b. Pengukuran Kinerja Karyawan 

Ukuran secara kualitatif dan kuantitatif yang menunjukkan 

tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan 

adalah merupakan sesuatu yang dapat dihitung serta digunakan sebagai 

dasar untuk menilai atau melihat bahwa kinerja setiap hari dalam 

perusahaan dan perseorangan terus mengalami peningkatan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan.  
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Menurut Mathis dan Jackson (2006:378), kinerja karyawan dapat 

diukur dari indikator, yaitu: 

1) Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

2) Kualitas, yaitu hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan 

dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

3) Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal 

yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4) Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang 

dimiliki oleh karyawan. 

5) Kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan seorang tenaga kerja 

untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya 

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

2. Kompensasi  

Handoko (2011:245), mendefinisikan kompensasi adalah pemberian 

kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk 

pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan 

kegiatan diwaktu yang akan datang. Hasibuan (2011:118), menyatakan 

bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedarmayanti (2009:23) 
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mengatakan bahwa kompensasi adalah segala sesutu yang diterima oleh 

pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Sofyandi (2008:159) 

menyebutkan bahwa kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan 

memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja 

karyawan pada organisasi. Kompensasi harus dihitung dan diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada 

organisasi/ perusahaan agar karyawan merasa dihargai dalam bekerja. 

a. Jenis Kompensasi 

Kaswan (2012:147), mengklasifikasikan kompensasi terbagi dua, 

yaitu: 

1) Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah kompensasi yang diterima dalam 

bentuk uang dan dapat diuangkan, yang terdiri: 

a) Kompensasi finansial langsung, yaitu penghargaan/ ganjaran yang 

disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan 

tenggang waktu yang tetap (bonus, insentif, komisi). 

b) Kompensasi finansial tidak langsung, yaitu pemberian bagian 

keuntungan/ manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau 

upah tetap, yang bisa berupa tunjangan kesehatan, tunjangan 

pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan pendidikan, tunjangan 

perumahan dan lain sebagainya. 
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2) Kompensasi non-Finansial 

Kompensasi non finansial adalah kepuasan yang diterima 

seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis 

dan atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Selanjutnya kompensasi 

non finansial dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a) Berhubungan dengan pekerjaan misalnya kebijakan perusahaan 

yang sehat, pekerjaan yang sesuai, menarik dan menantang, 

peluang untuk dipromosikan, pemberian jabatan sebagai symbol 

status. 

b) Berhubungan dengan lingkungan kerja seperti ditempatkan di 

lingkungan kerja yang kondusif, lingkungan kerja yang sehat, 

aman, dan nyaman, fasilitas kerja yang baik dan memadai dan lain-

lainnya. 

b. Tujuan Kompensasi  

Sutrisno (2009:118), terdapat beberapa tujuan kompensasi yang 

perlu diperhatikan, yaitu:  

1) Menghargai prestasi kerja 

Dengan memberikan kompensasi yang memadai adalah suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan.  

2) Menjamin keadilan   

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin 

terjadinya keadilan diantara karyawan dalam organisasi.   
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3) Mempertahankan karyawan 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih 

survival bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah 

keluarnya karyawan  dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih 

menguntungkan.  

4) Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak 

calon karyawan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih 

karyawan yang terbaik. 

5) Pengendalian biaya  

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi 

seringnya melakukan rekruitmen, sebagai akibat semakin seringnya  

karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan 

ditempat lain. 

6) Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pmerintah. 

Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi 

kompensasi yang baik pula. 

c. Indikator Kompensasi  

Simamora (2004:445), mengklasifikasikan indikator-indikator 

kompensasi, terdiri dari: 

1) Upah dan gaji  

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji. Upah merupakan basis 

bayaran yang seringkali digunakan bagi karyawan produksi dan 
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pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, 

bulanan, atau tahunan.  

2) Insentif  

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau 

upah yang diberikan oleh organisasi.  

3) Tunjangan  

Tunjangan merupakan kompensasi tambahan yang bertujuan untuk 

mengikat karyawan agar tetap bekerja pada perusahaan. Contoh-

contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang 

ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang 

berkaitan dengan hubungan kepegawaian.  

4) Fasilitas  

Contoh-contoh fasilitas adalah fasilitas seperti mobil perusahaan, 

keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat 

perusahaan yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah 

substansial dari kompensasi, terutama bagi eksekutif yang dibayar 

mahal. 

3. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan  

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan kinerja, memotivasi 

dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah melalui 

kompensasi (Mathis dan Jackson, 2006:153). Secara sederhana kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan untuk balas jasa kerja mereka. 

Simamora (2004:68) mengatakan bahwa kompensasi dalam bentuk financial 

adalah penting bagi karyawan, sebab dengan kompensasi ini mereka dapat 



17 

memenuhi kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan 

fisiologisnya. Namun demikian, tentunya karyawan juga berharap agar 

kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang telah 

diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi karyawan 

terutama untuk pengembangan karir mereka. 

Kinerja dengan disertai kompensasi akan mengarahkan usaha 

individu untuk mencapai tujuan organisasi sehingga meningkatkan 

produktifitas kinerja individu (Pangabean, 2002:93). Faktor ekonomis yang 

mempengaruhi kinerja adalah berupa kompensasi. Kompensasi dan kinerja 

merupakan bagian dari pengelolaan yang kompleks untuk menunjukkan dan 

mempertahankan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. 

Apabila kompensasi yang diterima karyawan semakin besar maka kinerja 

karyawan semakin tinggi, sebaliknya apabila kompensasi yang diterima 

karyawan semakin rendah, maka kinerja karyawan juga rendah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dkk (2013) yang 

menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin banyak kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan, maka kinerja karyawan akan meningkat. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir atau konseptual merupakan sintesa tentang hubungan 

antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan 

(Sugiyono, 2011:49), dalam hal ini mengenai pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. Kompensasi yang digunakan pada penelitian ini 
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menggunakan kompensasi finansial dengan indikator: gaji, insentif, dan 

tunjangan berdasarkan teori Simamora (2004:445); sedangkan kinerja 

karyawan berdasarkan teori Mathis dan Jackson (2006:378) dengan indikator: 

kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Sehubungan dengan teori 

dan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan, maka dapat dikemukakan 

kerangka pikir seperti gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesa 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2014) menyatakan bahwa 

kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat ditarik hipotesa 

sebagai berikut:  

H1: Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

 

Kompensasi (X) 

- Gaji 

- Insentif 

- Tunjangan 

Kinerja Karyawan (Y)  

- Kuantitas kerja 

- Kualitas kerja 

- Ketepatan waktu 




