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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Landasan penelitian terdahulu dijadikan pertimbangan dan acuan 

dalam membandingkan pengaruh suatu variabel. Beberapa penelitian yang 

dilakukan mengenai kompensasi, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan 

menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Andrew C. 

Johannes, 

Adolfina, 

dan Rita 

N. Taroreh

(2016) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kompensasi, dan 

Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja Agen 

Pada AJB 

Bumiputera 1912 

Cabang Tikala. 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda. 

Gaya kepemimpinan, 

kompensasi, dan 

lingkungan kerja secara 

simultan berpengaruh 

terhadap kinerja agen; gaya 

kepemimpinan secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

agen; kompensasi secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

agen; dan lingkungan kerja  

secara parsial berpengaruh 

tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja agen. 

Hamdiyah, 

Andi Tri 

Haryono, 

dan Aziz 

Fathoni 

(2016) 

Peningkatan 

Kinerja 

Karyawan 

Melalui 

Kompensasi, 

Lingkungan 

Kerja dan Gaya 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda. 

Kompensasi mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

SDM; lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja SDM; 
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Lanjutan tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

 Kepemimpinan di 

ADA Swalayan 

Banyumanik 

Semarang. 

 kepemimpinan mempunyai 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

SDM; variabel penelitian 

yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kinerja 

SDM adalah variabel 

kompensasi; dan 

kompensasi, lingkungan 

kerja, dan kepemimpinan 

secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja SDM. 

Kadek Ary 

Setiawan 

dan Ni 

Wayan  

Mujiati 

(2016) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. 

Astra Honda Nusa 

Dua Kabupaten 

Badung 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda. 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan dan kompensasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Mokhamad 

Yanuar 

Pradita 

(2017) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Gaya 

Kepemimpinan, 

dan Karakteristik 

Tenaga Pemasar 

Terhadap 

Motivasi dan 

Kinerja Tenaga 

Pemasar Pada PT. 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(Persero) Tbk. 

Cabang Jombang 

The 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Kompensasi berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

motivasi kerja;  

karakteristik individu 

tenaga pemasar 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap motivasi 

kerja; gaya kepemimpinan  

berpengaruh signifikan 

positif terhadap motivasi 

kerja; motivasi 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja; 

kompensasi berpengaruh  
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Lanjutan tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

   

signifikan negatif 

terhadap kinerja; 

karakteristik individu 

tenaga pemasar 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja; 

gaya kepemimpinan 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja; 

motivasi kerja memediasi 

pengaruh antara 

kompensasi terhadap 

kinerja; motivasi kerja 

tidak memediasi pengaruh 

antara karakteristik 

individu tenaga pemasar 

terhadap kinerja. 

Muhammad 

Hatta, Said 

Musnadi, 

dan 

Mahdani 

(2017) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, 

Kerjasama Tim, 

dan Kompensasi 

Terhadap 

Kepuasan Kerja 

serta Dampaknya 

Pada Kinerja 

Karyawan PT. 

PLN (Persero) 

Wilayah Aceh. 

The 

Structural 

Equation 

Modelling 

(SEM) 

Gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

PT. PLN (Persero) 

Wilayah Aceh; kerjasama 

tim berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

PT. PLN (Persero) 

Wilayah Aceh; 

kompensasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. PLN 

(Persero) Wilayah Aceh; 

gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Wilayah Aceh;  
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Lanjutan tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian 

Metode 

Analisis 
Hasil Penelitian 

   

kerjasama tim tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN  

(Persero) Wilayah Aceh; 

kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

PT. PLN  (Persero) 

Wilayah Aceh; kepuasan 

kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

PT. PLN  (Persero) 

Wilayah Aceh; gaya 

kepemimpinan tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN  

(Persero) Wilayah Aceh 

melalui kepuasan kerja; 

kerjasama tim tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN  

(Persero) Wilayah Aceh 

melalui kepuasan kerja; 

kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN  

(Persero) Wilayah Aceh 

melalui kepuasan kerja. 

 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Berikut persamaan 

dan perbedaannya diantara lain yaitu: 
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1. Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini 

Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan 

Mujiati (2016), penelitian saat ini juga menggunakan variabel 

dependen kinerja karyawan sedangkan gaya kepemimpinan dan 

kompensasi sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian 

yang dilakukan oleh Hamdiyah, dkk (2016), Johannes, dkk 

(2016), dan Setiawan & Mujiati (2016) juga menggunakan alat 

analisis regresi linier berganda. 

Penelitian saat ini menggunakan teori yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hamdiyah, dkk (2016) yaitu 

menggunakan teori Hasibuan (2002) tentang kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan dan juga menggunakan teori 

pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2009) yang 

mengemukakan bahwa istilah kinerja dari kata job performance 

atau actual performance yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 
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2. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini 

Perbedaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini diantaranya: objek penelitian, teori yang 

digunakan, dan kombinasi variabel independen. Objek yang 

dilakukan penelitian saat ini adalah PT. Hartria Akas Green 

Sejahtera. Penelitian yang dilakukan oleh Pradita (2017) 

menggunakan variabel bebas kompensasi, gaya kepemimpinan, 

dan karakteristik tenaga pemasar. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Hatta, dkk (2017) dan Pradita (2017) 

menggunakan alat analisis The Structural Equation Modelling 

(SEM). 

Teori yang digunakan juga berbeda dengan penelitian 

Johannes, dkk (2016) yang menggunakan indikator kompensasi 

yaitu upah, upah insentif, asuransi, fasilitas kantor, dan tunjangan. 

 

B. Landasan Teori 

Landasan teori menjelaskan variabel-variabel yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu: kinerja karyawan, kompensasi, dan gaya 

kepemimpinan. Selain itu, definisi maupun teori-teori dari ketiga variabel 

juga akan dijabarkan.  

1. Kinerja Karyawan 

Dalam bab ini membahas tentang pengertian kinerja, pengukuran 

kinerja, indikator kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 



20 
 

a. Pengertian Kinerja 

Mangkunegara (2009) mengemukakan bahwa istilah kinerja 

dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya) yaitu hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja menjadi cerminan kemampuan dan keterampilannya dalam 

pekerjaan tertentu yang akan berdampak pada reward dari 

perusahaan. Kinerja karyawan mencerminkan produktivitas 

perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi tujuan 

perusahaan.  

 

b. Pengukuran Kinerja 

Sehubungan dengan pengukuran kinerja maka kinerja 

karyawan menurut Simamora (2004) diukur dengan tiga hal 

diantaranya, yaitu:  

1) Kuantitas hasil kerja, yaitu meliputi jumlah produksi kegiatan 

yang dihasilkan. 

2) Kualitas hasil kerja, yaitu meliputi kesesuaian produksi 

kegiatan dengan acuan ketentuan yang berlaku sebagai standar 

proses pelaksanaan kegiatan maupun rencana organisasi. 
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3) Ketepatan waktu penyelesain pekerjaan, yaitu pemenuhan 

kesesuaian waktu yang dibutuhkan atau diharapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan.  

 

c. Indikator Kinerja 

Schuler dan Jackson (1992) menyatakan ada lima indikator 

kinerja yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kuantitas pekerjaan 

Kuantitas (quantity) pekerjaan adalah jumlah atau 

banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai. Dalam 

menetapkan rating kuantitas kerja harus dipertimbangkan secara 

seksama hal seperti jumlah kerja yang dihasilkan, lamanya 

menyelesaikan pekerjaan, pengaruh karyawan terhadap alur 

kerja dan kemampuan mengenai tugas penyuluhan tanpa 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikannya. 

2) Kualitas Pekerjaan 

Kualitas (quality) pekerjaan merupakan salah satu unsur 

uang harus dipertimbangkan untuk menilai pekerjaan seorang 

pegawai. Kualitas yang dimaksud adalah mutu pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh seorang pegawai. Mutu kerja dilihat dari 

standar kerja yang ditentukan baik dari aspek hukum, undang-

undang, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai serta 

peraturan yang harus diikuti oleh pegawai yang bersangkutan 
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dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jika hasil kerja yang 

dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan mutu yang telah 

ditetapkan berarti pegawai tersebut dianggap memiliki 

kompetensi dan kinerja baik sesuai dengan tujuan organisasi 

karena mutu pekerjaan merupakan bagian dari kinerja pegawai. 

3) Ketepatan Waktu  

Ketepatan waktu (timeliness) merupakan jangka waktu 

penyelesaian suatu pekerjaan yang ditugaskan bagi seorang 

pegawai dalam jangka waktu tertentu. Timeliness merupakan 

bagian dari kinerja, karena kinerja dapat dipengaruhi oleh 

kemampuan seorang pegawai untuk menyelesaikan 

pekerjaannnya sesuai dengan standar waktu yang telah 

ditentukan. Pekerjaan berkualitas cukup dalam jumlah, jika 

tidak didukung oleh pencapaian waktu penyelesaian yang tepat 

sesuai dengan standar, maka kinerja tidak dapat dikatakan baik. 

4) Kerjasama 

Kerjasama adalah kemampuan seorang pegawai untuk 

bekerja dalam tim atau kelompok dalam melaksanakan tugas 

yang harus diselesaikan secara bersama dengan pegawai lain. 

Kemampuan seorang pegawai dalam beradaptasi dengan rekan 

kerja akan mempengaruhi kinerja kelompok. Beradaptasi 

dengan rekan kerja diartikan sebagai kemampuan seorang 

pegawai untuk menerima atas kelebihan dan kekurangan rekan 
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kerja, serta berorientasi terhadap mutu dan volume pekerjaan 

sesuai dengan target waktu. Semakin tinggi respon para anggota 

tim dalam memberikan suatu ide ataupun buah pikiran dalam 

memecahkan suatu permasalahan akan meningkatkan kinerja. 

5) Sikap 

Sikap adalah kemandirian seorang pegawai dalam 

menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa 

memerlukan pengawasan dari pihak penyelia. Kemandirian 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan baik 

tanpa memerlukan pengawasan berarti pegawai tersebut telah 

memiliki kompetensi kerja karena kemandirian bekerja 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja merupakan suatu kontrak multidimensional yang 

mencakup banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut 

Mahmudi (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan antara lain yaitu: 

1) Faktor personal/individual 

Faktor ini meliputi pengetahuan, keterampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu. 
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2) Faktor kepemimpinan 

Faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau 

team leader. 

3) Faktor tim 

Faktor ini meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh teman satu tim, kepercayaan terhadap sesama 

anggota tim, kekompakan dan keeratan antar anggota tim. 

4) Faktor sistem 

Faktor ini meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau 

infrastruktur yang diberikan organisasi, proses organisasi, dan 

kultur kinerja dalam organisasi. 

5) Faktor kontekstual (situasional) 

Faktor ini meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal. 

 

Menurut Harbani Pasolong (2010), terdapat beberapa faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan, yaitu kemampuan dalam suatu bidang yang 

dipengaruhi oleh bakat, kecerdasan yang mencukupi dan minat. 

2) Kemauan, yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya 

yang tinggi untuk tujuan organisasi. 
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3) Energi, yaitu sumber kekuatan dari dalam diri seseorang. 

Dengan adanya energi, seseorang mampu merespon dan 

bereaksi terhadap apapun yang dibutuhkan, tanpa berpikir 

panjang atau perhatian secara sadar sehingga ketajaman mental 

serta konsentrasi dalam mengelola pekerjaan menjadi lebih 

tinggi. 

4) Teknologi, yaitu penerapan pengetahuan yang ada untuk 

mempermudah dalam melakukan pekerjaan. 

5) Kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai 

balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. 

6) Kejelasan tujuan, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh pegawai. 

Tujuan ini harus jelas agar pekerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai dapat terarah dan berjalan lebih efektif dan efisien. 

7) Keamanan, yaitu kebutuhan manusia yang fundamental karena 

pada umumnya seseorang yang merasa aman dalam melakukan 

pekerjaannya akan berpengaruh kepada kinerjanya.  

Menurut Mangkunegara (2009) karyawan yang mempunyai 

kinerja tinggi mempunyai karakteristik atau ciri-ciri memiliki 

tanggung jawab pribadi yang tinggi, tujuan yang realistis, rencana 

kerja yang menyeluruh, berani mengambil dan menanggung resiko, 

mampu memanfaatkan umpan balik (feedback), serta mencari 

kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan. 
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2. Kompensasi 

Dalam bab ini akan membahas pengertian kompensasi, tujuan 

kompensasi, sistem kompensasi, dan indikator kompensasi. 

a. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan 

(Hasibuan, 2002). Kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi 

dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang 

bersangkutan. Selain itu, kompensasi berbentuk barang, artinya 

kompensasi dibayar dengan barang misalnya kompensasi dibayar 

10% dari produk yang dihasilkan. Kompensasi dibedakan menjadi 

dua yaitu kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, 

upah, dan upah insentif; kompensasi tidak langsung (indirect 

compensation atau employee welfare atau kesejahteraan sosial). 

Gaji mempunyai arti balas jasa yang dibayar secara periodik 

kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Gaji 

akan tetap dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. 

Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian 

dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya, 

sedangkan upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. 

Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung 
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prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Kompensasi (balas jasa) 

langsung merupakan hak bagi karyawan dan menjadi kewajiban 

perusahaan untuk membayarnya. Selain itu, benefit dan service 

adalah kompensasi tambahan (finansial atau nonfinansial) yang 

diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka 

seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian dinas, kafetaria, 

musholla, olahraga, dan darmawisata. 

Menurut Martoyo (2007) kompensasi adalah pengaturan 

keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun 

employees baik yang berupa finansial maupun nonfinansial. Jika 

dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. 

Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, karyawan dapat 

mengurangi kinerja, meingkatkan keluhan-keluhan, bahkan 

penyebab mogok kerja. Oleh karena itu, penting sekali perhatian 

organisasi terhadap pengaturan kompensasi secara benar, adil dan 

dipertajam. 

Suatu kompensasi harus memiliki dasar yang logis, rasional, 

dan kuat (tidak mudah goyang, karena benar dan adil). Namun, 

menurut Handoko (2000) dalam Martoyo (2007) masih saja banyak 

mengandung faktor emosional dipandang dari segi karyawan. Sebab, 

apabila para karyawan memandang kompensasi mereka tidak 
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memadai, maka prestasi kerja, motivasi maupun kinerja mereka 

dapat menurun secara drastis. Program-program kompensasi sangat 

penting untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh 

karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan 

sumber daya manusia.  

Selain itu menurut Simamora (2004) kompensasi meliputi 

imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima 

oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. 

Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi.  

 

b. Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2002) tujuan pemberian kompensasi 

(balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasaan 

kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, 

serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

1) Ikatan Kerja Sama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah 

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 
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egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatannya. 

3) Pengadaan Efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup 

besar, pengadaan karyawan yang berkualitas 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 kompentatif 

maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif 

kecil. 

6) Disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta 

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

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. 
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c. Sistem Kompensasi  

Menurut Hasibuan (2002) sistem pembayaran kompensasi 

yang umum diterapkan ada 3 macam yaitu sistem waktu, sistem hasil 

(output), dan sistem borongan. 

1) Sistem Waktu 

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) 

ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu atau 

bulan. Administrasi pengupahan sistem waktu relatif mudah 

serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap amupun pekerja 

harian. 

Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit 

diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya 

dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. 

Besar kompensasi sistem waktu hanya didasarkan kepada 

lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasinya kerjanya. 

2) Sistem Hasil (Output) 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi/upah ditetapkan 

atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, 

meter, liter, dan kilogram. Besarnya kompensasi yang dibayar 

selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan 

bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini 

tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) 
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dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti 

bagi karyawan administrasi. 

Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada 

karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta prestasi baik 

akan memperoleh balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip 

keadilan betul-betul diterapkan. Pada sistem hasil yang perlu 

mendapat perhatian sungguh-sungguh adalah kualitas barang 

yang dihasilkan karena ada kecenderungan dari karyawan untuk 

mencapai produksi yang lebih besar dan kurang memperhatikan 

kualitasnya. Manajer juga perlu memperhatikan jangan sampai 

karyawan memaksa dirinya untuk bekerja di luar 

kemampuannya sehingga kurang memperhatikan 

keselamatannya. 

Kelemahan sistem hasil ialah kualitas barang  yang 

dihasilkan kurang baik dan karyawan yang kurang mampu balas 

jasanya kecil, sehingga kurang manuasiawi. Jadi sebaiknya 

ditetapkan standar upah minimal supaya unsur kemanusiaan 

mendapat perhatian sebaik-baiknya dan diikuti dengan 

pengupahan insentif. Kebijaksanaan pengupahan semacam ini 

akan memberikan kesempatan untuk maju bagi yang sungguh-

sungguh dan mendapat balas jasa besar. Adapun karyawan yang 

kurang mampu berprestasi masih mendapat balas jasa minimal 
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sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan sistem 

ini, perusahaan tetap mempunyai peran ekonomis dan sosial.  

3) Sistem Borongan  

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang 

penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan 

lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa 

berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama 

mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk 

menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan pekerja bisa 

mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas 

kecermatan kalkulasi mereka. 

 

d. Indikator Kompensasi 

Indikator-indikator kompensasi menurut Simamora (2004) 

diantaranya yaitu: 

1) Upah dan gaji 

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. 

Upah merupakan basis bayaran yang sering digunakan bagi 

pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Gaji umumnya 

berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau tahunan. 

2) Insentif  

Insentif adalah tambahan-tambahan kompensasi di atas atau 

di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Program 
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insentif disesuaikan dengan memberikan bayaran tambahan 

berdasarkan produktifitas, penjualan, keuntung, atau upaya 

pemangkasan biaya. 

3) Tunjangan 

Tunjangan adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan 

para pekerja atau karyawan misalnya asuransi kesehatan dan 

jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, 

dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan 

kepegawaian. 

4) Fasilitas 

Fasilitas adalah kenikmatan/ fasilitas seperti mobil 

perusahaan, anggota 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. Gaya Kepemimpinan 

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian gaya 

kepemimpinan dan teori jalur-tujuan. 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Menurut Robbins dan Judge (2015) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memengaruhi suatu 

kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang 
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ditetapkan. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktifitas dalam 

rangka memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. 

Kepemimpinan yang baik perlu dikembangkan dan dipelihara 

sebaik-baiknya, karena manajemen yang berhasil bersumber atau 

bergantung pada adanya kepemimpinan yang baik (Martoyo, 2007). 

Thoha (1993) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah 

kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni 

memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. 

Menurut Rivai (2004) Kepemimpinan (leadership) adalah proses 

mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya 

lewat proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan Kartono (2008) mengatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan salah satu relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan 

yang dipimpin.  

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu 

faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi atau 

usaha. Sebab kepemimpinan yang sukses menunjukkan bahwa 

pengelolaan suatu organisasi berhasil dilaksanakan dengan sukses 

pula. Setiap kemampuan dalam kepemimpinan harus melekat erat 

pada seorang manajer apapun ruang lingkup tanggung jawabnya, 

karena tanpa kemampuan memimpin, lebih-lebih dalam manajemen 

sumber daya manusia tidak mungkin seorang manajer berhasil baik 
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dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap dan gaya  serta 

perilaku kepemimpinan sangat besar pengaruhnya terhadap 

organisasi yang dipimpinnya, bahkan dapat berpengaruh terhadap 

produktivitas organisasinya. 

Menurut Thoha (1993) gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. 

Nawawi (2003) mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai 

perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi pikiran,  perasaan, sikap dan perilaku para anggota 

organisasi bawahannya. 

 

b. Teori Jalur-tujuan 

Teori jalur-tujuan yang menyatakan bahwa tugas pemimpin 

adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan 

atau memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan untuk 

memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan kelompok 

atau organisasi (Robbins & Coulter,  2010). Dikembangkan oleh 

Robert House, teori jalur-tujuan mengambil elemen penting teori 

ekspektasi dari motivasi. Istilah jalur-tujuan berasal dari keyakinan 

bahwa pemimpin yang efektif akan menjelaskan sebuah jalur (path) 

untuk membantu pengikutnya melangkah dari posisi mereka 

sekarang menuju tujuan kerja yang ingin mereka capai dan membuat 
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perjalanan sepanjang jalur itu lebih mudah dengan mengurangi 

hambatan-hambatan. Secara pokok teori jalur-tujuan berusaha 

menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, 

kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya. 

House dalam Robbins & Coulter (2010) mengidentifikasi 

empat tipe atau perilaku kepemimpinan sebagai berikut: 

1) Pemimpin yang mengarahkan (directive leader) 

Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang 

diharapkan dari mereka, jadwal pekerjaan yang harus 

diselesaikan, serta memberikan bimbingan atau arahan secara 

spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas. 

2) Pemimpin yang mendukung (supportive leader) 

Pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan 

pengikutnya. Kesediaan untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, 

mudah didekati, dan mempunyai perhatian kemanusiaan yang 

murni terhadap para bawahannya. 

3) Pemimpin yang partisipatif (participative leader) 

Pemimpin berusaha meminta dan menggunakan saran-

saran dari bawahannya. Namun pengambilan keputusan masih 

tetap berada pada tangan pemimpin.  

4) Pemimpin yang berorientasi prestasi (achievement-oriented 

leader) 
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Pemimpin menetapkan serangkaian tujuan yang menantang 

para bawahannya untuk berpartisipasi. Demikian pula pemimpin 

memberikan keyakinan kepada mereka bahwa mereka mampu 

melaksanakan tugas pekerjaan mencapai tujuan secara baik. 

  

C. Hubungan Antar Variabel 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hubungan kompensasi dengan 

kinerja karyawan, hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan 

dan hubungan kompensasi, gaya kepemimpinan, dan kinerja karyawan. 

1. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Menurut Hasibuan (2002), kompensasi memiliki kaitan yang 

sangat erat dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi kompensasi yang 

diberikan kepada karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja 

yang dapat dicapainya. Selain itu, menurut Wirawan (2009) 

mengatakan bahwa upah merupakan tolak ukur kinerja karyawan. Upah 

diberikan setelah karyawan menghasilkan kinerja tertentu. Selain itu, 

menurut Harbani Pasolong (2010) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawan salah 

satunya menyebutkan tentang kompensasi, yang mengartikan 

kompensasi sebagai sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas 

jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. 

Hubungan kompensasi dengan kinerja karyawan juga diperkuat 

oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan & Mujiati 
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(2016), Hamdiyah, dkk (2016), dan Hatta, dkk (2017) menunjukkan 

bahwa kompensasi berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan. 

 

2. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja Karyawan 

Menurut Sutikno (2014), fungsi dari gaya kepemimpinan pada 

dasarnya merupakan strategi mengefektifkan organisasi sebagai teknik 

memengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku atau menggerakkan 

anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi sehingga sangat berpengaruh karena dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan salah satunya adalah faktor kepemimpinan, dimana 

faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, 

arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau team leader 

(Mahmudi, 2010). 

Hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan juga 

diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan 

& Mujiati (2016), Hamdiyah, dkk (2016), dan Pradita (2017) 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

3. Hubungan Kompensasi, Gaya Kepemimpinan, dan Kinerja Karyawan 

Menurut Harbani Pasolong (2010) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan salah 
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satunya menyebutkan tentang kompensasi, yang mengartikan 

kompensasi sebagai sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas 

jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Selain itu, Mahmudi (2010) 

mengatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan salah satunya adalah faktor kepemimpinan, dimana faktor ini 

meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan 

dukungan yang diberikan manajer atau team leader. 

Hubungan kompensasi dan gaya kepemimpinan dengan kinerja 

karyawan juga diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Hamdiyah, dkk (2016) dan Johannes, dkk (2016) yang 

menunjukkan bahwa kompensasi dan gaya kepemimpinan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Kerangka Penelitian 

Menurut Mahmudi (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan antara lain yaitu faktor personal, faktor kepemimpinan, 

faktor tim, faktor sistem, dan faktor kontekstual (situasional). Menurut 

Harbani Pasolong (2010) terdapat beberapa faktor-faktor lain yang 

memengaruhi kinerja karyawan adalah kemampuan, kemauan, energi, 

teknologi, kompensasi, kejelasan tujuan, dan keamanan. Dari faktor-faktor 

kinerja karyawan di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh terdapat kinerja karyawan. 
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Hubungan antara variabel independen yang terdiri dari variabel 

kompensasi (X1) dan variabel gaya kepemimpinan (X2) terhadap variabel 

dependen yang terdiri dari kinerja karyawan (Y). Teori yang digunakan 

untuk variabel kompensasi (X1) menurut Hasibuan (2002) kompensasi 

memiliki kaitan yang sangat erat dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan, maka semakin tinggi pula 

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Selain itu, menurut Wirawan (2009) 

mengatakan bahwa upah merupakan tolak ukur kinerja karyawan. Upah 

diberikan setelah karyawan menghasilkan kinerja tertentu.  

Simamora (2004) menyatakan bahwa indikator-indikator kompensasi 

terdiri dari: 1) Upah, upah biasanya berhubungan dengan tarif per jam; 2) 

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 

diberikan oleh organisasi; 3) Tunjangan adalah setiap tambahan benefit 

yang ditawarkan para pekerja atau karyawan misalnya asuransi kesehatan 

dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan 

tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian; dan 4) 

Fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, tempat 

parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang diperoleh karyawan. 

Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, terutama bagi 

eksekutif yang dibayar mahal. 

Untuk variabel gaya kepemimpinan (X2) teori yang digunakan 

menurut Sutikno (2014), fungsi dari gaya kepemimpinan pada dasarnya 

merupakan strategi mengefektifkan organisasi sebagai teknik 
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mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku atau menggerakkan 

anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi sehingga sangat berpengaruh karena dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain  itu, teori-jalur juga mendukung penelitian ini. Teori jalur-

tujuan yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu 

pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan atau memberikan dukungan 

sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan 

dengan tujuan kelompok atau organisasi (Robbins & Coulter, 2010). House 

dalam Robbins & Coulter (2010) mengidentifikasi empat tipe atau perilaku 

kepemimpinan sebagai berikut: 1) Pemimpin yang mengarahkan (directive 

leader), pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan 

dari mereka, jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan, serta memberikan 

bimbingan atau arahan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan 

tugas; 2) Pemimpin yang mendukung (supportive leader), pemimpin 

menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikutnya. Kesediaan 

untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan mempunyai 

perhatian kemanusiaan yang murni terhadap para bawahannya; 3) 

Pemimpin yang partisipatif (participative leader), pemimpin berusaha 

meminta dan menggunakan saran-saran dari bawahannya. Namun 

pengambilan keputusan masih tetap berada pada tangan pemimpin, dan 4) 

Pemimpin yang berorientasi prestasi (achievement-oriented leader), 

pemimpin menetapkan serangkaian tujuan yang menantang para 
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bawahannya untuk berpartisipasi. Pemimpin juga memberikan keyakinan 

kepada mereka bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan 

mencapai tujuan secara baik. 

Variabel dependen adalah kinerja karyawan (Y). Indikator yang 

digunakan menurut Schuler dan Jackson (1992) yang mengemukakan 

bahwa terdapat lima indikator adalah sebagai berikut: 1) Kuantitas 

pekerjaan, jumlah atau banyaknya pekerjaan yang diselesaikan oleh 

pegawai; 2) Kualitas pekerjaan, yang dimaksud dengan kualitas adalah 

mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pegawai. Mutu kerja dilihat 

dari standar kerja yang ditentukan baik dari aspek hukum, undang-undang, 

tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pegawai serta peraturan yang harus 

diikuti oleh pegawai yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya; 3) Ketepatan waktu, jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan 

yang ditugaskan bagi seorang pegawai dalam jangka waktu tertentu; 4) 

Kerjasama, seorang pegawai untuk bekerja dalam tim atau kelompok dalam 

melaksanakan tugas yang harus diselesaikan secara bersama dengan 

pegawai lain. Semakin tinggi respon para anggota tim dalam memberikan 

suatu ide ataupun buah pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan 

akan meningkatkan kinerja; dan 5) Sikap, kemandirian seorang pegawai 

dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya tanpa memerlukan 

pengawasan dari pihak penyelia. Kemandirian seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa memerlukan pengawasan berarti 

pegawai tersebut telah memiliki kompetensi kerja karena kemandirian 
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bekerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan uraian landasan teori dan hubungan antar variabel di atas 

maka penelitian merumuskan kerangka penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang perlu dibuktikan 

benar atau tidak. Setiap riset terhadap suatu objek hendaknya di bawah 

tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara atau 

jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya (Umar, 

2001). 

Kompensasi (X1) 
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Gaya Kepemimpinan (X2) 

Pemimpin yang mengarahkan (X21) 

Pemimpin yang mendukung (X22) 

Pemimpin yang partisipatif (X23) 

Pemimpin yang berorientasi prestasi (X24) 
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Menurut Hasibuan (2002) kompensasi memiliki kaitan yang sangat 

erat dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan, maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Selain itu, menurut Wirawan (2009) mengatakan bahwa upah 

merupakan tolak ukur kinerja karyawan. Upah diberikan setelah karyawan 

menghasilkan kinerja tertentu. Selain itu, menurut Harbani Pasolong (2010) 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan salah satunya menyebutkan tentang kompensasi, yang 

mengartikan kompensasi sebagai sesuatu yang diterima oleh pegawai 

sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Mujiati (2016), 

Hamdiyah, dkk (2016), dan Hatta, dkk (2017) menunjukkan bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terhahulu maka peneliti merumuskan 

hipotesis berikut: 

H1:  Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan. 

Menurut Sutikno (2014), fungsi dari gaya kepemimpinan pada 

dasarnya merupakan strategi mengefektifkan organisasi sebagai teknik 

mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku atau menggerakkan 

anggota organisasi agar melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi sehingga sangat berpengaruh karena dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Terdapat faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya adalah faktor 

kepemimpinan, dimana faktor ini meliputi kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer atau 

team leader (Mahmudi, 2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Mujiati (2016), 

Hamdiyah, dkk (2016), dan Pradita (2017) menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terhahulu maka peneliti merumuskan 

hipotesis berikut: 

H2: Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 

Menurut Harbani Pasolong (2010) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya 

menyebutkan tentang kompensasi, yang mengartikan kompensasi sebagai 

sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan 

bermanfaat baginya. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan salah satunya adalah faktor kepemimpinan, dimana faktor 

ini meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan 

dukungan yang diberikan manajer atau team leader (Mahmudi, 2010).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamdiyah, dkk (2016) dan 

Johannes, dkk (2016) menunjukkan bahwa kompensasi dan gaya 

kepemimpinan secara simultan berpengaruh signifikan  terhadap kinerja 
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karyawan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terhahulu maka peneliti 

merumuskan hipotesis berikut: 

H3: Kompensasi dan Gaya Kepemimpinan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 


