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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini 

dapat  diiktisarkan dalam tabel berikut 

Tabel 2.1 

Penelitian terdahulu 

Peneliti Judul Variabel Alat 

Penelitian 

Hasil 

I Nyoman 

Budi 

(2017) 

Pengaruh 

pemberian 

kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Hotel Best 

Western Kuta 

Beach 

Variabel X 

Kompensasi 

finansial 

(X1) 

kompensasi 

non 

finansial 

(X2) 

Variabel Y 

Kinerja 

karyawan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kontribusi 

pengaruh 

variabel X 

(kompensasi 

finansial dan 

kompensasi 

non finansial) 

terhadap 

variabel Y 

(kinerja 

karyawan pada 

Hotel Best 

Western Kuta 

Beach  

Maryano 

Sitindaon 

(2011) 

Pengaruh 

pemberian 

kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Hotel 

Cihampelas 1 

dan Hotel 

Cihampelas 2 

Variabel X 

Kompensasi   

Variabel Y 

Kinerja 

karyawan 

Regresi 

linier 

Berganda 

Kontribusi 

pengaruh 

variabel X 

(kompensasi) 

terhadap 

variabel Y 

kinerja 

karyawan pada 

Hotel 

Cihampelas 1 

dan Hotel 

Cihampelas 2  
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Peneliti Judul Variabel Alat 

Penelitian 

Hasil 

Mastuti 

SE., M.Si 

(2016) 

Pengaruh 

pemberian 

kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Hotel Graha 

Sriwijaya 

Palembang 

Variabel X 

Kompensasi   

Variabel Y 

Kinerja 

karyawan 

Regresi 

linier 

Berganda 

Kontribusi 

pengaruh 

variabel X 

(kompensasi) 

terhadap 

variabel Y 

(kinerja 

karyawan 

pada Graha 

Sriwijaya 

Palembang 

sebesar  

 

Berdasarkan pada tabel 2 diatas terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya adalah menggunakan variabel finansial, non 

finansial, dan kinerja karyawan, teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner, sedangkan perbedaannya yaitu pada teori dan alat 

analisis data yang digunakan. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga 

pekerjaan  dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik (Nitisemito,2000:96). 

Menurut  Moekijat (2001:131) kinerja adalah kemampuan sekelompok orang 

untuk bekerja  sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar suatu tujuan. 

Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai prestasi yang  dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sesuai  dengan standar dan 

kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu (Rivai, 2005:17) 
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Lijan Poltak Sinambela, dkk (2011:136), mengemukakan bahwa 

kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu. Menurut Marwansyah (2012:228) kinerja adalah 

pecapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas – tugas yang 

dibebankan kepadanya.  Sedangkan menurut Rivai dan Basri dalam Sinambela 

(2012:6) bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau 

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,  target  

atau  sasaran  atau  kriteria  yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. 

Guritno dan Waridin (2005:63) berpendapat bahwa indikator kinerja 

karyawan adalah sebagai berikut:  

1. Mampu meningkatkan target penjualan  

2. Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

3. Mampu menciptakan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan  

4. Mampu menciptakan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan  

5. Mampu meminimalkan kesalahan pekerjaan 

1.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja  

 Kinerja seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, berikut ini 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut beberapa ahli, kinerja 

seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang apat digolongkan pada tiga 

kelompok yaitu kompensasi individu orang yang bersangkutan, dukungan 

organisasi, dan dukungan manajemen (Simanjuntak, 20011:11). 
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a. Kompensasi Individu 

Kompensasi individu adalah kemampuan dan ketrampilan melakukan kerja. 

Kompensasi setiap orang mempengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat 

dikelompokkan dalam enam golongan yaitu: 

a) Kemampuan dan keterampilan kerja 

b) Keahlian yang menggambarkan tentang kerja karyawan berdasarkan sejauh 

mana pengetahuan tentang hal yang mereka tangani lebih baik daripada 

orang lain di bidang yang sama. 

c) Kebutuhan yang menggambarkan tentang kinerja karyawan berdasarkan 

pada hal-hal yang menggerakkan karyawan pada kativitas-kativitas dan 

menjadi dasar alasan berusaha. 

d) Tanggung jawab yang menggambarkan tentang kinerja karyawan 

berdasarkan keadaan wajib menanggung terhadap tugas-tugasnya. 

e) Latar Belakang yang mengambarkan tentang kinerja karyawan dilihat dari 

titik tolak masa lalunya yang memberikan pemahaman kepada pekerjaannya 

apa yang ingin dia lakukan. 

f) Etos Kerja yang menggambarkan kinerja karyawan berdasarkan sikap yang 

muncul atas 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. 
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Pengorganisasian yang dimaksud disini adalah untuk memberi kejelasan bagi 

setiap unit kerja dan setiap orang tentang sasaran tersebut. Sedangkan 

penyediaan sarana kerja dan alat kerja langsung mempengaruhi kinerja 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 bergantung pada 

kemampuan psikologis spserti persepsi, sikap dan motivasi. (dalam skripsi, 

Rosyidah. 2013:16-18) sedangkan menurut pandangan henry simamora 

(mangkunegara, 2010) kinerja dipengaruhi 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, penghargaan, struktur job design (Mangkunegara, 

2010:14). 

2. Kompensasi 

Menurut Sedarmayanti (2010:239) kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima karyawan sebagai balas jasa kerja mereka. Hasibuan (2005:117)  

berpendapat kompensasi merupakan biaya bagi perusahaan. Perusahaan 

mengharapkan agar kompensasi yang diberikan mendapatkan imbalan prestasi 

kerja yang lebih besar dari karyawan.   
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2.1 Asas – asas dan tujuan kompensasi   

Asas – asas yang penting untuk diterapkan dalam pemberian 

kompensasi menurut Suwatno (2011:220) yaitu sebagai berikut:   

a. Asas Keadilan  

Kompensasi mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi 

sehingga pemberian kompensasi  yang  tidak  didasarkan  asas keadilan akan 

mempengaruhi kondisi kerja karyawan.  

b. Asas Kelayakan dan Kewajiban  

 Kompensasi   yang   diterima   karyawan   harus dapat memenuhi 

kebutuhan dirinya beserta keluarganya, pada tingkatan yang layak dan 

wajar. Sehingga besaran kompensasi yang diberikan akan mencerminkan 

status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang akan dinikmati 

oleh karyawan beserta keluarganya.  

Tujuan    dari    sistem    kompensasi    menurut Sedarmayanti 

(2010:239) adalah, menghargai kinerja, menjamin keadilan, mempertahankan 

karyawan,  memperoleh karyawan bermutu, mengendalikan biaya, memenuhi 

peraturan.  

Sedangkan menurut Davis & Werther (2012:270), menyebutkan tujuan 

kompensasi sebagai berikut:  

1. Mendapatkan karyawan yang cakap/kompeten  

Kompensasi harus cukup tinggi untuk menarik para pelamar. Tingkat 

pembayaran harus merespons permintaan dan penawaran tenaga kerja 
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dalam pasar tenaga kerja, karena banyak pengusaha/majikan yang bersaing 

untuk mendapatkan pekerja yang berkualitas tinggi. 

2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada  

Para pekerja mungkin akan berhenti jika tingkat balas  jasa  tidak  

kompetitif, yang akan menimbulkan  perputaran  tenaga kerja yang lebih 

tinggi.  

3. Menjamin terciptanya keadilan (equity)  

Manajemen kompensasi berupaya menciptakan keadilan internal dan 

eksternal. Keadilan internal berarti bahwa, imbalan yang diberikan terkait 

dengan nilai realtif sebuah jabatan yang sama mendapat imbalan yang sama. 

Keadilan eksternal berarti membayar pekerja  sebanding dengan  apa  yang  

diterima oleh pekerja yang setingkat dari perusahaan lain dalam pasar 

tenaga kerja.  

4. Memberikan penghargaan atas prilaku yang diharapkan  

Kompensasi harus dapat memperkuat perilaku yang diharapkan dan 

berfungsi sebagai perangsang agar perilaku itu muncul lagi dimasa depan . 

Program kompensasi yang efektif memberi penghargaan atas kinerja, 

loyalitas, pengalaman,tanggung jawab dan perilaku positif lainnya.  

5. Mengendalikan biaya  

Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi dalam mendapatkan 

dan mempertahankan pekerja dengan tingkat biaya wajar. Tanpa 

manajemen kompensasi yang efektif,  para  pekerja  mungkin  dibaya  terlalu 

tinggi atau terlalu rendah.  
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6. Mengikuti peraturan-peraturan atau hukum yang berlaku  

Sistem gaji dan upah yang baik perlu dipertimbangkan dan mematuhi 

aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

7. Menumbuhkan saling pengertian 

Sistem manajemen kompensasi hendaknya mudah dipahami oleh para 

spesialis sumber daya manusia, manajer pelaksana, dan karyawan. 

8. Membantu menciptakan efisiensi administrasi 

Program gaji dan upah hendaknya dirancanng agar dapat dikelola secara 

efisien dan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi SDM, walaupun 

tujuan ini tidak sepenting tujuan-tujuan sebelumnya. 

2.2 Jenis - jenis Kompensasi  

Kompensasi terdiri atas dua bentuk umum yakni kompensasi finansial 

(terdiri atas (a) gaji dan upah pokok, dan (b) intensif dan bagi hasil) dan 

kompensasi non finansial (berbentuk program kesejahteraan dan pelayanan). 

Kompensasi non finansial dapat dikelompokan menjadi dua jenis (a) yang 

disediakan sukarela oleh pengusaha, dan (b) yang diwajibkan oleh 

hukum/peraturan (Marwansyah, 2012:297).  

Menurut (Hasibuan, 2012:187) menjelaskan bahwa kompensasi 

dibedakan menjadi dua yaitu: Kompensasi finansial (direct compensation) 

berupa gaji, upah dan upah insentif; kompensasi non finansial (indirect 

compensation atau employee welfare) atau kesejahteraan rakyat.  

2.2.1 Kompensasi Finansial 

1.Gaji  
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Menurut (Mangkunegara, 2011:85) gaji merupakan uang yang dibayarkan 

kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. 

Sedangkan menurut (Hasibuan, 2012:187) gaji adalah balasan jasa yang 

dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan 

yang pasti. Maksudnya, gaji akan  tetap  dibayarkan  walaupun  pekerja 

tersebut tidak masuk kerja. 

2.Insentif  

Menurut (Hasibuan, 2012:187) berpendapat bahwa insentif adalah daya  

perangsang yang diberikan  kepada  karyawan  tertentu berdasarkan prestasi 

kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Menurut Mangkunegara (2009:89) insentif adalah:  “Penghargaan  dalam    

bentuk    uang yang  diberikan    oleh    pihak    pemimpin organisasi   kepada 

karyawan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

2.2.2 Kompensasi Non finansial  

Menurut  Marwansyah  (2012:292) bentuk – bentuk kompensasi non 

finansial adalah:  

1. Yang diwajibkan undang-undang atau peraturan-peraturan program-

programnya meliputi antara lain:  

a. Jaminan Sosial; misalnya Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang 

meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja,  Jaminan  Hari Tua, dan Jaminan 

Kematian.  
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b.Balas Jasa Ketika Tidak Bekerja; misalnya uang pesangon atau gaji 

ketika karyawan “dirumahkan‟.  

c. Kompensasi Bagi Pekerja; misalnya program asuransi kesehatan dan 

asuransi kecelakaan kerja 

2. Yang diberikan secara sukarela  

a. Pembayaran untuk Tidak Bekerja (Payment for Time Not Worked), 

seperti waktu istirahat, cuti tahunan, cuti sakit, cuti keperluan penting, 

dan hari libur.  

b.Kesejahteraan Karyawan (Employee Welfare), seperti biaya pengobatan 

dan perawatan kesehatan.  

c. Pelayanan Karyawan (Employee Services), seperti koperasi,tempat 

ibadah, program olahraga dan rekreasi, area parker, diskon untuk produk 

perusahaan, beasiswa untuk pendidikan dan sebagainya.  

d.Premi  (Premium  Pay)  seperti uang tambahan untuk karyawan yang 

pekerjaannya beresiko tinggi dan karyawan yang bekerja pada shift 

malam hari. 

3. Hubungan Antar Variabel 

Dalam era globalisassi sekarang ini kompensasi merupakan kebutuhan 

dasar yang dijadikan karyawan untuk mencari dan bertahan terhadap sebuah 

pekerjaan. Dessler (2003) mengemukakan bahwa kompensasi karyawan 

adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada 

karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu. Dalam hal ini, sejak 

awal memang sudah menjadi motivasi karyawan dalam melakukan segala 
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kegiatannya dalam perusahaannya. Maka dari itu, kompensasi menjadi bagian 

sangat penting dalam  proses evaluasi karyawan sendiri dalam memutuskan 

apakah karyawan tersebut kinerjanya meningkat atau tidak dalam sebuah 

perusahaan.  

A. Kompensasi Finansial terhadap kinerja karyawan 

Menurut Michael dan Harold (1993) dalam Pantja Djati (2003) 

menyatakan bahwa kepuasan kompensasi adalah Kepuasan Kerja terhadap 

kompensasi yang diterima dari perusahaan sebagai balas jasa atas kerja mereka. 

Hal ini dimungkinkan, karena kompensasi tersebut akan menimbulkan motivasi 

kinerja dalam diri seorang karyawan. Selanjutnya motivasi  tersebut yang akan 

menimbulkan meningkatnya kinerja bagi seorang karyawan. Mengenai jumlah 

dari kompensasi itu sendiri sangatlah variabel untuk dapat meningkatkan kinerja 

karyawan.  

B. Kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan 

Kompensasi yang memberikan kepuasan dalam bekerja adalah kompensasi 

yang dapat memenuhi kebutuhan karyawan sehingga dapat dilihat sampai sejauh 

mana perusahaan dapat menghargai karyawan. Dampak dari kompensasi 

karyawan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin tinggi 

kompensasi yang diberikan perusahaan maka akan semakin membuat kinerja 

karyawan lebih baik dalam bekerja dan sebaliknya semakin rendah kompensasi 

maka kinerja karyawan akan semakin menurun (Mangkunegara, 2010). 
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C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian terdahulu serta teori – teori yang terkait dengan 

variabel independen dan variabel dependen sehingga terbentuk kerangka 

pemikiran seperti dibawah ini : 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi setiap karyawan dan 

berguna bagi perusahaan untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan 

selanjutnya dan upaya meningkatkan kinerja. Menurut Dessler (2009: 82) 

kompensasi karyawan merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang 

berlaku bagi dan muncul dari pekerjaan mereka serta mempunyai tiga 

komponen. Ada pembayaran keuangan finansial dalam bentuk gaji, insentif, 

komisi/bonus. Terdapat pembayaran non finansial dalam bentuk tunjangan hari 

tua dan bonus cuti. 

Kompensasi 

Finansial (X1) 

1. Gaji yang 

diterima 

2. Insentif yang 

diterima 

Kompensasi non 

finansial (X2) 

1. Bonus Cuti yang 

diterima 

2. Tunjangan hari tua 

yang diterima 

Kinerja Karyawan (Y) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan 

Waktu 
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Pengertian di atas terlihat bahwa kompensasi merupakan alat pengikat 

perusahaan terhadap karyawannya, faktor penarik bagi calon karyawan dan 

faktor pendorong seseorang menjadi karyawan. Kompensasi mempunyai 

fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda organisasi/ 

perusahaan. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung 

dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah 

diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Besarnya 

kompensasi mencerminkan status, pengakuan dan tingkat pemenuhan 

kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan beserta keluarganya. 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah 

adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 2001: 

30). Dengan kata lain karena kebutuhan yang harus dipenuhi, manusia akan 

bekerja dan mengharapkan imbalan dari tempat ia bekerja. Jika balas jasa yang 

diterima karyawan semakin besar berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya 

semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmatinya semakin banyak. 

Dengan demikian, kepuasan kerjanya juga semakin baik. Disinilah pentingnya 

kompensasi bagi karyawan. Bagi perusahaan kompensasi berarti pengeluaran, 

tentunya perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan dapat 

ditukar dengan prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan tersebut. 

Kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa kompensasi yang terdiri dari gaji, 

insentif, komisi/bonus, , dan kompensasi non finansial yang terdiri dari 

tunjangan hari tua dan bonus cuti berhubungan dengan kinerja karyawan. 
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Variabel bebas ini masing-masing dan bersamaan saling memiliki pengaruh 

terhadap kinerja. 

D. Hipotesa 

Berdasakan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan 

dalam penelitian ini maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Mastuti SE., M.Si (2016) 

yang mengatakan bahwa kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut: 

H1:  Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

bagian kitchen Hotel Gajah Mada. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryano Sitindaon 

(2011) yang mengatakan bahwa kompensasi non finansial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Dari uraian tersebut maka dapat dihipotesiskan 

sebagai berikut: 

H2:  Kompensasi non Finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

bagian kitchen Hotel Gajah Mada. 

 


