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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap 

kinerja pada karyawan  sudah sering menjadi topik yang sering dibahas. 

Penelitian terdahulu yang menjadi contoh dalam penelitian adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Safarudin 

Ananda 

Nasution 

(2016) 

Pengaruh 

motivasi dan 

kompensasi 

terhadap kinerja 

pegawai Badan 

Penanggulangan 

Bencana daerah 

Kota Sibolga 

Motivasi 

kerja, 

kompensasi 

dan kinerja 

pegawai 

Motivasi kerja dan kom-

pensasi berpengaruh signi-

fikan terhadap kinerja pe-

gawai. Kompensasi mem-

punyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja pegawai. 

2. Fajar 

Rahmawati, 

(2016) 

Pengaruh 

motivasi dan 

kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan 

dengan 

kepuasan kerja 

sebagai variable 

intervening 

(Studi Empiris 

pada Kantor 

DPPKAD 

Kabupaten 

Karanganyar) 

motivasi, 

kompensasi, 

kepuasan 

kerja kinerja 

Motivasi tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja 

karyawan; kompensasi ber-

pengaruh terhadap kepuas-

an kerja karyawan; moti-

vasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan; 

kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan; 

kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan; 

kepuasan kerja tidak me-

mediasi hubungan motiva-

si dengan kinerja karyawan; 

kepuasan kerja tidak meme-

diasi hubungan kompensasi 

dengan kinerja karyawan 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No. 
Nama/ 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variable 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

3. Alfian 

Amidhan 

Akbar dan 

Sonang 

Sitohang 

(2015) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Motivasi, 

Disiplin Kerja 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan CV. 

Cemara 

Production 

Surabaya 

kompensasi, 

motivasi, 

disiplin 

kerja,kinerja 

karyawan 

Kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan ter-

hadap kinerja, motivasi ber-

pengaruh positif dan signi-

fikan terhadap kinerja, 

disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Kompen-

sasi berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan 

4. Medi 

Prakoso 

(2016) 

Pengaruh 

motivasi kerja 

dan kompensasi 

terhadap kinerja 

karyawan 

Percetakan Arts 

Studi Jakarta 

Pusat 

Motivasi 

kerja, 

kompensasi 

dan kinerja 

karyawan 

Motivasi kerja dan kom-

pensasi berpengaruh signi-

fikan terhadap kinerja 

karyawan. Kompensasi 

berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan 

5. Olivia 

Theodora 

(2015) 

Pengaruh 

motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan PT. 

Sejahtera Motor 

Gemilang 

Motivasi 

exixtence, 

motivasi 

relatedness, 

motivasi 

growth, 

kinerja 

karyawan 

Secara parsial motivasi re-

latedness dan growth ber-

pengaruh signifikan terha-

dap kinerja karyawan, se- 

dangkan motivasi existence 

tidak berpengaruh signi-

fikan terhadap kinerja 

karyawan. Motivasi 

relatedness paling dominan 

pengaruhnya terhadap ki-

nerja karyawan. 

 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan penelitian yang 

telah dilakukan dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian, indicator 

dari variabel yang diteliti serta alat analisis yang digunakan. Sedangkan 

persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai pengaruh kompensasi 

dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.  

 

 



15 

 

B. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesuangguhnya yang dicapai 

seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2013:67). Kinerja karyawan tidak hanya 

sekedar informasi untuk dapat dilakukannya promosi atau penetapan gaji 

bagi perusahaan. Akan tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi 

karyawan dan mengembangkan satu rencana untuk memperbaiki 

kemerosotan kinerja dapat dihindari.  

Sedangkan Robbins dan Judge (2008) mengemukakan jika kinerja 

adalah banyaknya upaya yang dikeluarkan individu pada pekerjaannya. 

Pendapat ini lebih menitikberatkan pada aspek individual atau personal, di 

mana kinerja yang dimaksud adalah kinerja pegawai atau karyawan yang 

diukur melalui prestasi yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dikemukakan bahwa 

kinerja karyawan merupakan hasil kerja karyawan baik secara kualitas 

maupun kualitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan 
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salah satu hal penting yang harus diperhatikan perusahaan dalam upayanya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan Penilaian Kinerja 

Tujuan dari dilakukan penilaian kinerja karyawan menurut Abdullah 

(2014:21) antara lain: 

a. Pengembangan, dapat digunakan untuk menentukan karyawan yang perlu 

di-training dan membantu evaluasi hasil training. Penilaian kinerja 

karyawan juga dapat membantu pelaksanaan conselingantara atasan dan 

bawahan, sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang 

dihadapi karyawan. 

b.  Pemberian reward, dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan 

gaji, insentif, dan promosi. Beberapa perusahaan juga dapat 

menggunakannya untuk memberhentikan karyawan. 

c. Motivasi, dapat digunakan untuk memotivasi karyawan, 

mengembangkan inisiatif, dan rasa percaya diri dalam bekerja. 

d. Perencanaan SDM, dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan 

keterampilan serta perencanaan SDM. 

e. Kompensasi, dapat memberikan informasi yang akan digunakan untuk 

menentukan apa yang harus diberikan kepada karyawan yang berkinerja 

tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang 

adil. 
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f. Komunikasi, evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang 

berkelanjutan antara atasan dan bawahan yang menyangkut kinerja 

karyawan. 

Sedangkan kegunaan penilaian kinerja dilihat dari perspektif 

pengembangan perusahaan atau pengembangan SDM menurut Abdullah 

(2014:22) adalah memperkuat posisi tawar antara perusahaan dengan 

karyawan, memperbaiki kinerja karyawan dan kinerja perusahaan, 

menyesuaikan pembayaran kompensasi kepada karyawan, sebagai dasar 

pembuatan keputusan dalam penempatan karyawan, sebagai dasar untuk 

menetapkan pelatihan dan pengembangan, sebagai dasar untuk menyusun 

perencanaan dan pengembangan karier karyawan, sebagai dasar untuk 

melakukan evaluasi proses staffing, dan sebagai dasar defisiensi (meninjau 

ulang) prosedur penempatan karyawan. 

Kinerja karyawan perlu adanya penilaian dengan maksud untuk 

memberikan satu peluang yang baik kepada karyawan atas rencana karier 

mereka dilihat dari kekuatan dan kelemahan, sehingga perusahaan dapat 

menetapkan pemberian gaji, memberikan promosi, dan dapat melihat 

perilaku karyawan. Penilaian kinerja dikenal dengan istilah “performance 

rating” atau “performance appraisal”. Suatu perusahaan melakukan 

penilaian kinerja didasarkan pertimbangan bahwa perlu adanya suatu sistem 

evaluasi yang objektif terhadap organisasional. Selain itu, dengan adanya 

penilaian kinerja, manajer puncak dapat memperoleh dasar yang objektif 

untuk memberikan kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan 
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masing-masing pusat pertanggungjawaban kepada perusahaan secara 

keseluruhan. Semua ini diharapkan dapat membentuk motivasi dan 

rangsangan kepada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan 

efisien. 

3. Kontribusi Kinerja 

Sumber daya manusia memberikan kontribusi kepada organisasi 

yang kebih dikenal dengan kinerja. Menurut Malthis dan Jackson (2006) 

kinerja karyawan adalah seberapa banyak mereka memberikan kontribusi 

kepada organisasi yang antara lain termasuk:  

a. Kuantitas Keluaran 

Jumlah keluaran yang seharusnya dibandingkan dengan kemampuan 

sebenarnya. Misalnya: seorang karyawan pabrik rokok dibagian produksi 

hanya mampu menghasilkan 250 batang rokok per hari, sedangkan 

standar umum ditetapkan sebanyak 300 batang rokok per hari. Ini berati 

kinerja karyawan tersebut masih dibawah rata-rata. 

b. Kualitas Keluaran 

Kualitas produksi lebih diutamakan dibandingkan jumlah output. 

Misalnya: dari 100 batang rokok yang dihasilkan, tingkat kesalahan 

(cacat) yang ditolerir adalah maksimal sebatang rokok. Apabila 

karyawan mampu menekan angka maksimum tersebut maka dikatakan 

memiliki kinerja yang baik. 
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c. Jangka Waktu Keluaran 

Ketetapan waktu yang digunakan dalam menghasilkan sebuah barang. 

Apabila karyawan dapat mempersingkat waktu proses sesuai dengan 

standar, maka karyawan tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang 

baik. Misalnya: waktu standar yang ditetapkan untuk menghasilkan 100 

batang rokok adalah 120 menit, jika karyawan dapat mempesingkat 

menjadi 100 menit per 100 batang, maka kinerja karyawan tersebut 

dikatakan baik. 

d. Tingkat Kehadiran di Tempat Kerja 

Kehadiran karyawan di tempat kerja sudah ditentukan pada awal 

karyawan bergabung dengan perusahaan, jika kehadiran karyawan 

dibawah standar hari kerja yang ditetapkan maka karyawan tersebut tidak 

akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap perusahaan. 

e. Kerjasama 

Keterlibatan seluruh karyawan dalam mencapai target yang ditetapkan 

sangat penting kerjasama yang baik antar karyawan akan mampu 

meningkatkat kinerja. 

4. Ukuran Kinerja Karyawan 

Pekerjaan dengah hasil yang tinggi harus dicapai oleh karyawan. 

Mangkunegara (2013:67) menyatakan bahwa ukuran yang perlu 

diperhatikan dalam penilaian kinerja antara lain:  

a. Kualitas kerja, yaitu kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil kerja 

dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan. Dengan adanya kualitas 
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kerja yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam penyeleseian 

suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat 

bermanfaat bagi kemajuan perusahaan.  

b. Kuantitas Kerja, yaitu volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi 

normal. Kuantitas kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang 

dilakukan dalam satu waktu sehingga efisiensi dan efektivitas dapat 

terlaksana sesuai dengan tujuan perusahaan.  

c. Tangung jawab, yaitu menunjukkan seberapa besar karyawan dapat 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakan serta perilaku kerjanya 

d. Inisiatif, yaitu menunjukkan seberapa besar kemampuan karyawan untuk 

menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat keputusan terhadap 

penyelesaian masalah yang dihadapinya. 

e. Kerja sama, yaitu merupakan kesediaan karyawan untuk berpartisipasi 

dan bekerja sama dengan karyawan lain secara vertical atau horizontal 

didalam maupun diluar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan semakin baik 

f. Ketaatan, yaitu merupakan kesediaan karyawan dalam mematuhi 

peraturan-peraturan yang melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan kepada karyawan. 

Menurut Sutrisno (2010), pengukuran kinerja diarahkan pada enam 

aspek yaitu: 

a. Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan 

sejauh mana pengawasan dilakukan  
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b. Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas 

pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan 

kualitas dari hasil kerja  

c. Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan khususnya 

dalam hal penanganan masalahmasalah yang timbul 

d. Kecakapan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima 

insturksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi yang ada 

e. Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan 

tugas pekerjaan 

f. Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan tingkat 

kehadiran 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan jika 

membicarakan kinerja akan selalu terkait dengan ukuran atau standar yang 

berhubungan dengan parameter-parameter atau dimensi tertentu yang 

dijadikan dasar atau acuan oleh organisasi untuk mengukur kinerja 

karyawannya. Terdapat dimensi-dimensi prestasi kerja secara individual, 

seperti kualitas dan kuantitas yang perlu dinilai. Hal ini menggambarkan 

bahwa baik buruknya kinerja tidak hanya ditentukan dari tingkat kuantitatif 

yang dapat dihasilkan seseorang dalam bekerja, akan tetapi juga harus 

diukur dari sisi kualitasnya. 
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C. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” yang berarti 

dorongan atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara 

mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang 

ditentukan (Hasibuan, 2016:141). Pada dasarnya seorang bekerja karena 

keinginan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri 

seseorang dengan orang yang lain berbeda sehingga perilaku manusia 

cenderung beragam di dalam bekerja. 

Secara teknis, istilah motivasi berasal dari kata Latin movere yang 

berarti “bergerak”. Arti ini adalah bukti dari definisi komprehensif berikut 

ini: motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau 

psikologis yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk 

tujuan atau insentif. Dengan demikian, kunci untuk memahami proses 

motivasi bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, 

dorongan dan insentif (Luthans, 2006:270). Sedangkan Sunyoto (2013:11) 

berpendapat motivasi adalah cara mendorong semangat kerja seseorang, 

agar mau bekerja dengan guna mencapai tujuan organisasi. Motivasi 

merupakan sebuah elemen penting dalam sebuah organisasi.  

Pada dasarnya manusia selalu menginginkan hal yang baik-baik saja, 

sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat 

kerjanya tergantung dari harapan yang akan diperoleh mendatang jika 

harapan itu menjadi kenyataan maka seseorang akan cenderung 
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meningkatkan motivasi kerjanya. Berdasarkan beberapa definisi dan 

komponen pokok diatas dapat dirumuskan motivasi merupakan daya dorong 

atau daya gerak yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada suatu 

pekerjaan. 

2. Jenis-jenis Motivasi Kerja 

Dibutuhkan suatu semangat kerja untuk melakukan tugas yang 

merupakan kemauan dan kesenangan terhadap pekerjaan. Dengan 

memahami perilaku manusia, maka akan lebih mudah untuk 

memotivasinya. Jenis-jenis motivasi dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis menurut Hasibuan (2016: 150), yaitu: 

a. Motivasi positif (insentif positif),  

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi (merangsang) bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas 

prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan 

meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik 

saja.  

b. Motivasi negatif (insentif negatif)  

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan 

standar mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini 

semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat 

karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat 

berakibat kurang baik.  
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Pengunaan kedua motivasi tersebut haruslah diterapkan kepada siapa 

dan kapan agar dapat berjalan efektif merangsang gairah bawahan dalam 

bekerja. Dapat dikatakan jika manajer harus mengetahui bagaimana dan 

kapan motivasi tersebut diterapkan agar dapat secara efektif mendorong 

karyawan untuk bekerja dengan lebih baik. 

3. Tujuan Motivasi Kerja 

Tingkah laku bawahan dalam suatu organisasi seperti sekolah pada 

dasarnya berorientasi pada tugas. Maksudnya, bahwa tingkah laku bawahan 

biasanya didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan harus selalu 

diamati, diawasi, dan diarahkan dalam kerangka pelaksanaan tugas dalam 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakan atau 

menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan tujuan motivasi dalam Hasibuan (2016:146) 

mengungkapkan bahwa: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan  

b. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan  

c. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan  

d. Meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan 

f. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g. Meningkatkan loyalitas, kreativitas dan partisipasi karyawan 
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h. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

i. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugastugasnya 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku 

Menurut Sardiman (2007: 85), fungsi motivasi ada tiga, yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan 

b. Menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

sehingga motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya 

c. Menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Tindakan memotivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas 

dan disadari oleh yang dimotivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang 

dimotivasi. Oleh karena itu, setiap orang yang akan memberikan motivasi 

harus mengenal dan memahami benarbenar latar belakang kehidupan, 

kebutuhan, dan kepribadian orang yang akan dimotivasi. 

4. Metode Motivasi Kerja 

Menurut Hasibuan (2016: 149), ada dua metode motivasi, yaitu: 

a. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Motivasi langsung adalah motivasi (materiil dan nonmateriil) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk memenuhi 
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kebutuhan serta kepuasannya. Jadi sifatnya khusus, seperti pujian, 

penghargaan, tunjangan hari raya, dan sebagainya. 

b. Motivasi Tak Langsung (Indirect Motivation) 

Motivasi tak langsung adalah motivasi yang diberikan hanya merupakan 

fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja, 

sehingga lebih bersemangat dalam bekerja. Misalnya, mesin-mesin yang 

baik, ruang kerja yang nyaman, kursi yang empuk, dan sebagainya. 

Memberikan motivasi pada karyawan bukan suatu hal yang mudah, 

maka dari itu penting bgagi manajer selaku pimpinan untuk mengetahui 

letar belakang, kebutuhan dan keinginan karyawan sebagai bawahannya 

sehingga manajer dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat 

serta dapat menentukan metode motivasi yang tepat. 

5. Teori-teori Motivasi Kerja 

Teori-teori motivasi menurut Mangkunegara (2013:94-100) adalah 

sebagai berikut: 

a. Teori Kebutuhan 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang 

ada dalam diri. Kebutuhan merupakan fundamental yang mendasari 

perilaku pegawai. Kita tidak mungkin memahami perilaku pegawai tanpa 

mengerti kebutuhannya. Abraham Maslow mengemukakan bahwa 

hierarki kebutuhan manusia adalah sebagai berikut: 
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1) Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang 

paling dasar. 

2) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari 

ancaman, bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup. 

3) Kebutuhan untuk merasa meiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh 

kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai 

serta dicintai. 

4) Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan 

dihargai oleh orang lain. 

5) Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk 

menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk 

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan 

kritik terhadap sesuatu. 

Dalam studi motivasi lainnya, David McClelland mengemukakan 

adanya tiga macam kebutuhan manusia, yaitu berikut ini: 

1) Need for Achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang 

merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk 

pemecahan masalah. Seorang pegawai yang emmpunyai kebutuhan 

akan berprestasi tinggi cenderung untuk bernai mengambil resiko. 

Kebutuhan untuk berprestasi adalah kebutuhan untuk melakukan 
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pekerjaan lebih baik daripada sebelumnya, selalu berkeinginan 

mencapai prestasi yang lebih tinggi. 

2) Need for Affiliation, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang 

merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada 

bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan 

orang lain. 

3) Need for Power, yaitu kebutuhan untuk kekuasaan yang emrupakan 

refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas untuk emmiliki 

pengaruh terhadap orang lain.  

b. Teori ERG (Existence, Relatedness, Growth) dari Aldefer 

Perluasan lebih lanjut dari Herzberg dan terutama teori kepuasan dari 

motivasi kerja Maslow dilakukan oleh Clayton Alderfer. Dia 

merumuskan model kategori kebutuhan yang lebih sejalan dengan bukti 

empiris yang sudah ada. Seperti Maslow dan Herzberg, dia merasa ada 

nilai dalam mengkategorikan kebutuhan dan bahwa ada perbedaan 

mendasar antara kebutuhan urutan terendah dan kebutuhan dengan urutan 

lebih tinggi (Luthan, 2006:258). Teori ERG merupakan refleksi dari 

nama tiga dasar kebutuhan, yaitu: 

1) Existence needs.  

Menurut Luthan (2006:285) bahwa kebutuhan eksistensi berhubungan 

dengan kelangsungan hidup (kesejahteraan fisiologis). Kebutuhan ini 

berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, 
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minum, pakaian, bernapas, gaji, keamanan, kondisi kerja, fringe 

benefit.  

2) Relatedness needs.  

Kebutuhan interpersonal, yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam 

lingkungan kerja. Kebutuhan hubungan menekankan pentingnya 

hubungan social atau hubungan antar pribadi (Luthans, 2006:285). 

3) Growth needs.  

Kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini 

berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Menurut 

Luthans (2006:285) kebutuhan perkembangan berhubungan dengan 

keinginan instrinsik individu terhadap perkembangan pribadi.  

c. Teori Insting 

Teori motivasi insting timbulnya berdasarkan teori evaluasi Charles 

Darwin. Darwin berpendapat bahwa tindakan yang intelligent merupakan 

reflex dan instingtif yang diwariskan. Oleh karena itu, tidak semua 

tingkah laku dapat direncanakan sebelumnya dan dikontrol oleh pikiran. 

Berdasarkan teori Darwin, selanjutnya Willian James, Sigmund Freud, 

dan McDougall mengembangkan teori insting dan menjadikan insting 

sebagai konsep yang penting dalam psikologi. Teori Freud menempatkan 

motivasi pada insting agresif dan seksual. McDougall menyusun daftar 

insting yang berhubunagn dengan semua tingkah laku: terbang, rasa jijik, 

rasa ingin tahu, kesukaan berkelahi, rasa rendah diri, menyatakan diri, 

kelahiran, reproduksi, lapar, berkelompok, ketamakan dan membangun. 



30 

 

d. Teori Drive 

Kondep drive menjadi konsep yang tersohor dalam bidang motivasi 

sampai tahun 1918. Woodworth menggunakan konsep tersebut sebagai 

energy yang mendorong organisasi untuk melakukan suatu tindakan. 

Kata drive dijelaskan sebagai aspek motivasi dari tubuh yang tidak 

seimbang. Misalnya, kekurangan makanan mengakibatkan berjuang 

untuk memuaskan kebutuhannya agar kembali menjadi seimbang. 

Motivasi didefinisikan sebagai suatu dorongan yang membangkitkan 

untuk keluar dari ketidakseimbangan atau tekanan. 

e. Teori Lapangan 

Teori lapangan merupakan konsep dari Kurt lewin. Teori ini merupakan 

pendekatan kognitif untuk mempelajari perilaku dan motivasi. Teori 

lapangan lebih memfokuskan pada pikiran nyata seorang pegawai 

ketimbang pada insting atau habit. Kurt Lewin berpendapat bahwa 

perilaku emrupakan suatu fungsi dari lapangan pada momen waktu. Kurt 

Lewin juga percaya pada pendapat para ahli psikologi Gestalt yang 

mengemukakan bahwa perilaku itu merupakan fungsi dari seorang 

pegawai dengan lingkungannya. 

Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan 

jika banyak teori motivasi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Motivasi 

akan memberikan arti besar bagi seorang karyawan dalam bekerja, karena 

dengan adanya motivasi akan mendorong karyawan dapat bekerja dengan giat 

guna mendukung perusahaan mencapai tujuannya. 
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6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor ini dapat muncul 

dari dalam diri (intrinsik) maupun dari luar diri (ekstrinsik). Menurut 

Wahjosumidjo (2001:42), faktor yang mempengaruhi motivasi meliputi 

faktor internal yang bersumber dari dalam individu dan faktor eksternal 

yang bersumber dari luar individu. Faktor internal seperti sikap terhadap 

pekerjaan, bakat, minat, kepuasan, pengalaman, dan lain-lain serta faktor 

dari luar individu yang bersangkutan seperti pengawasan, gaji, lingkungan 

kerja, kepemimpinan. 

Sedangkan menurut Siagan (2006:294) motivasi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang 

termasuk faktor internal adalah: 

1) Persepsi seseorang mengenai diri sendiri 

2) Harga diri 

3) Harapan pribadi 

4) Kebutuhan 

5) Keinginan 

6) Kepuasan kerja 

7) Prestasi kerja yang dihasilkan 

Sedangkan fakor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang 

antara lain: 

1) Jenis dan sifat pekerjaan  
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2) Kelompok kerja dimana seseorang bergabung  

3) Organisasi tempat orang bekerja  

4) Situasi lingkungan kerja  

5) Gaji 

Berdasarkan beberapa teori pokok di atas dapat dirumuskan motivasi 

kerja merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan 

mengarahkan perilaku pada suatu perbuatan atau pekerjaan pada upaya-

upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara implisit, 

motivasi kerja tampak melalui tanggung jawab dalam melakukan kerja, 

prestasi yang dicapainya serta pengembangan diri dan kemandirian dalam 

bertindak 

 

D. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam 

manajemen sumber daya manusia (MSDM). Karena kompensasi merupakan 

salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang 

terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan 

berbagai segi yang terkait, seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur 

kompensasi dan skala kompensasi. Kompensasi meliputi bentuk 

pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk 

manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja 

keras untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi. Jika dikelola 

dengan baik, maka dengan kompensasi ini dapat membantu perusahaan 
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untuk mencapai produktivitas yang semakin tinggi bagi karyawannya. 

Sebaliknya jika tanpa kompensasi yang cukup, maka karyawan akan sangat 

mungkin untuk mereka dapat meninggalkan perusahaan dan untuk 

melakukan penempatan kembali sangatlah tidak mudah. 

Kompensasi ini dimaksudkan sebagai balas jasa (reward) perusahaan 

terhadap pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan 

mereka kepada perusahaan. Pengertian kompensasi menurut Hasibuan 

(2016:118) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung 

atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Sedangkan pengertian kompensasi menurut 

Nawawi (2006:325) adalah penghargaan/imbalan pada para karyawan/ 

anggota organisasi yang telah memberikan kontribusi melalui pelaksanaan 

pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Kompensasi menurut Handoko 

(2011:155) adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas 

jasa untuk kerja mereka. Sedangkan Martoyo dalam Susanta et al. (2013) 

mendefinisikan kompensasi sebagai pengaturan keseluruhan pemberian 

balas jasa bagi employers maupun  employees baik yang berupa finansial 

maupun non finansial 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan bahwa 

kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai 

sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaaan di organisasi dalam bentuk uang 

atau lainnya, yang dapat berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan 

kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti dan lain-lain. 



34 

 

Kompensasi dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk, seperti : dalam 

bentuk pemberian uang, pemberian material dan fasilitas, dan dalam bentuk 

pemberian kesempatan berkarier. Pembayaran diatas ada yang dikaitkan 

langsung dengan kinerja seperti upah atau gaji, bonus dan komisi sehingga 

sering disebut kompensasi langsung dan ada yang tidak dikaitkan langsung 

dengan kinerja sebagai upaya meningkatkan ketenangan dan kepuasan kerja 

karyawan seperti tunjangan-tunjangan. 

2. Tujuan Kompensasi 

Hasibuan (2016:120) mengemukakan bahwa program kompensasi 

atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, 

karyawan dan pemerintah/masyarakat. Supaya tercapai dan memberikan 

kepuasan bagi semua pihak hendaknya program kompensasi berdasarkan 

prinsip adil dan wajar, undang-undang perburuhan serta memperhatikan 

konsistensi internal dan eksternal. Menurut Sutrisno (2010), ada beberapa 

tujuan dari kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Menghargai prestasi kerja 

Dengan pemberian kompensasi yang memadahi adalah suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. 

b. Menjamin keadilan 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya 

keadilan di antara karyawan dalam organisasi. 
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c. Mempertahankan karyawan 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival 

bekerja pada organisasi itu 

d. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak 

karyawan lebih banyak pula peluang memilih karyawan yang terbaik. 

e. Pengendalian biaya 

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi 

seringnya melakukan rekrutmen, sebagai akibat semakin seringnya 

karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. 

f. Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. 

3. Bentuk-bentuk Kompensasi 

System kompensasi dalam organisasi harus dihubungkan dengan 

tujuan dan strategi organisasi. Menurut Mangkunegara (2013:85) ada dua 

bentuk kompensasi pegawai yaitu bentuk langsung yang merupakan upah 

dan gaji, bentuk kompensasi yang tak langsung yang merupakan pelayanan 

dan keuntungan. Hal senada dikemukakan oleh Hasibuan (2016:118) bahwa 

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 

karyawan. 
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1) Upah dan Gaji 

Menurut Mangkunegara (2013:85-86) bahwa upah adalah berupa 

uang untuk pelayanan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan kepada 

pegawai secara per jam, per haru dan per setengah hari. Sedangkan gaji 

merupakan uang yang dibayarakan kepada pegawai atas jasa 

pelayanannya yang diberikan secara bulanan. Sedangkan menurut 

Hasibuan (2016:118) bahwa kompensasi (balas jasa) langsung 

merupakan hal bagi karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan untuk 

membayarnya: 

a) Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodic kepada karyawan 

tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksudnya gji akan tetap 

dibayarkan walaupun pekerja tersebut tidak masuk kerja. 

b) Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan 

berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. 

c) 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 prinsip adil 

dalam pemberian kompensasi. 

2) Benefit (keuntungan) dan pelayanan 

Benefit dan service adalah kompensasi tambahan (finansial atau 

nonfinansial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan 

terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan 
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kesejahteraan mereka. Seperti tunjangan hari raya, uang pension, pakaian 

dinas, kafetaria, mushala, olahraga dan darmawisata.  

Menurut Mangkunegara (2013:86) bahwa program benefit 

bertujuan untuk memperkecil turnover, meningkatkan modal kerja dan 

meningkatkan keamanan. Adapun kriteria program benefit adalah biaya, 

kemampuan membayar, kebutuhan, kekuatan kerja, tanggung jawab 

social, rekasi kekuatan kerja dan relasi umum. Sedangkan program 

pelayanan adalah laporan tahunan untuk pegawai, adanya tim olah raga, 

kamar tamu pegawai, kafetaria pegawai, surat kabar perusahaan, toko 

perusahaan, discount (potongan harga) produk perusahaan, bantuan 

hokum, fasilitas ruang baca dan perpustakaan, pemberian makan siang, 

adanya fasilitas medis, dokter perusahaan, tempat parker dan program 

rekreasi dan darmawisata. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi 

Menurut Sutrisno (2010) penetapan kompensasi yang hanya 

berdasarkan keinginan sepihak (perusahaan) saja tanpa didasarkan pada 

perhitunganperhitungan yang rasional dan bisa dipertanggung jawabkan 

secara yuridis akan sulit diterapkan dalam jangka panjang. Karena itu, ada 

anggapan bahwa besar kecilnya kompensasi akan selalu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya: 
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a. Tingkat biaya hidup 

Kompensasi yang diterima seorang karyawan baru mempunyai arti 

apabila dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum 

(KFM). 

b. Tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain 

Bila tingkat kompensasi yang diberikan kepada karyawan lebih rendah 

dari yang dapat diberikan oleh perusahaan lain untuk pekerjaan yang 

sama, maka akan dapat menimbulkan rasa tidak puas dikalangan 

karyawan, yang dapat berakhir dengan banyaknya tenaga potensial 

meninggalkan perusahaan 

c. Tingkat kemampuan perusahaan 

Perusahaan yang memiliki kemampuan tinggi akan dapat membayar 

tingkat kompensasi yang tinggi pula bagi para karyawannya. 

d. Jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab 

Jenis pekerjaan biasanya akan menentukan besar kecilnya tanggung 

jawab para karyawan. 

e. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Suatu perusahaan akan selalu terikat pada kebijaksanaan dan peraturan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk pula tingkat kompensasi 

yang diberikan kepada para karyawan 

f. Peran serikat buruh 

Dalam masyarakat kita, keberadaan serikat pekerja yang ada dalam 

perusahaan-perusahaan dirasa penting. 
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Hasibuan (2016:127-129) mengemukakan bahwa factor-faktor yang 

mempengaruhi pemberian kompensasi, yaitu: 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Jika pencarian kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan 

pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika 

pencari kerja lebih sedikit dari pada lowongan pekerjaan maka 

kompensasi relatif semakin besar. 

b. Kemampuan dan kesediaan perusahaan 

Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin 

baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar, tetapi sebaliknya jika 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

c. Serikat Buruh / Organisasi karyawan. 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat 

kompensasi semakin besar, sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan 

kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

d. Produktivitas Kerja Karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan tinggi, maka kompensasi 

akan semakin besar, sebaliknya apabila produktivitas kerjanya buruk 

serta rendah kompensasinya kecil. 

e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Kepres. 

Pemerintah dengan Undang-undang Kepres besarnya batas upah / balas 

jasa minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting supaya 
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pengusaha jangan sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa 

bagi karyawan karena pemerintah berkewajiban untuk melindungi 

masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

f. Biaya Hidup / Cost of Living. 

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

semakin tinggi. Tetapi sebaliknya karyawan yang biaya hidup di daerah 

itu rendah, maka tingkat kompensasi / upah relatif kecil. 

g. Posisi Jabatan Karyawan. 

Karyawan yang mempunyai jabatan tinggi maka akan menerima 

gaji/kompensasi yang lebih besar. Sebaliknya karyawan yang jabatannya 

lebih  rendah akan memperoleh gaji / kompensasi yang lebih kecil. Hal 

ini sangatlah wajar karena seseorang yang mendapatkan kewenangan dan 

tanggung jawab lebih besar harus mendapatkan gaji / kompensasi yang 

lebih besar pula.  

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja. 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji / 

balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan dan 

keterampilannya lebih baik. Sebaliknya karyawan yang berpendidikan 

rendah dan pengalaman kerja yang kurang maka tingkat gaji / 

kompensasinya lebih kecil. 

i. Kondisi Perekonomian Nasional. 

Bila kondisi perekonomian sedang maju (Boom) maka tingkat upah / 

kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati full 
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employment. Sebaliknya jika kondisi perekonomian kurang maju 

(depresi) maka tingkat upah, karena terdapat pengangguran (Disquieted 

unemployment). 

j. Jenis dan Sifat Pekerjaan. 

Jika jenis dan sifat pekerjaan termasuk sulit / sukar dan mempunyai 

resiko (finansial, keselamatannya) besar, maka tingkat upah / balas 

jasanya semakin besar, karena meminta kecakapan serta keahlian untuk 

mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaan relatif mudah dan 

resikonya (finansial, kecelakannya) kecil, maka tingkat upah / balas 

jasanya relatif rendah.  

Perusahaan dalam memberikan kompensasi harus memperhatikan 

beberapa factor tersebut karena setiap karyawan mempunyai kbutuhan, 

keinginan dan persepsi yang berbeda-beda. Maka dari itu dalam menetapkan 

kebijakan kompensasi, perusahaan harus memperhatikan beberapa factor 

tersebut selain jumlah yang diberikan pada karyawan. 

 

E. Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan 

Motivasi kerja merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan 

kinerja karyawan di tempat kerja. Bagi karyawan, motivasi kerja sangat 

penting dalam pencapaian kinerja yang bagus atau dapat dikatakan jika 

motivasi kerja akan berkaitan dengan pencapaian kinerja karyawan. Hal ini 

seperti yang dikemukakan Hasibuan (2016:141) bahwa pentingnya motivasi 

karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendurkung 
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perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal. Motivasi semakin penting karena manjer membagikan pekerjaannya 

pada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan 

yang diinginkan. 

Motivasi kerja sendiri tidak hanya berupa materi, tetapi bisa juga 

berupa afeksi, seperti rasa bahagia dengan pekerjaan yang dimiliki, semangat 

kerja demi keluarga, dan sebagainya. Ketika seorang karyawan melakukan 

pekerjaannya dengan penuh semangat, maka hasil kinerjanya pun akan bagus. 

Pemberian motivasi kerja yang dirasa kurang, dapat menurunkan kinerja 

karyawan. Jika karyawan diberikan motivasi kerja maka kinerja karyawan akan 

baik. Secara konkrit motivasi dapat diberi batasan sebagai “proses pemberian 

motif (penggerak) bekerja kepada bawahan sedemikian rupa sehingga mereka 

mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan oragnisasi secara efisien”. 

Kinerja merupakan konteks penting untuk dinilai oleh perusahaan dari 

karyawan. Kinerja karyawan yang baik sangat di perlukan didalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution 

(2016) serta Akbar dan Sitohang (2015) menemukan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh signifikan dengan kinerja karyawan.  

Pada sebuah perusahaan, seorang manajer dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dengan cara-cara yang mendorong karyawanya untuk bekerja keras 

dalam pekerjaan mereka. Keberhasilan seorang manager dalam memotivasi 

karyawannya dapat terlihat dengan perilaku karyawan dalam bekerja. Seorang 

karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan bekerja keras 
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melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan. Sebalinya seorang 

karyawan yang tidak termotivasi, tidak mau melakukan pekerjaanya sesuai 

dengan target yang diharapkan bahkan melakukan pekerjaan ala kadarnya. 

 

F. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi juga sebagai 

faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dan sebagai 

perangsang dalam mendorong karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. 

Penerapan sistem kompensasi yang baik akan membuat karyawan merasa 

dihargai sehingga mereka akan termotivasi dalam bekerja Pemberian 

kompensasi, gaji, bonus, penghargaan yang kurang baik, dirasa bisa 

menurunkan kinerja karyawan. Menurut Mathis  dan  Jackson (2006) bahwa 

salah  satu  cara manajemen  untuk  meningkatkan  prestasi  kerja,  memotivasi  

dan  meningkatkan kinerja  para  karyawan  adalah melalui  kompensasi.. 

Pemberian kompensasi dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap 

kinerja karyawan dan perusahaan. Menurut Notoadmojo dalam Putranto (2012) 

manfaat kompensasi untuk perusahaan yaitu memperoleh karyawan yang 

bermutu, menciptakan loyalitas karyawan, dan menunjukkan kesuksesan 

perusahaan.  

Kompensasi merupakan elemen yang tidak kalah penting dalam setiap 

organisasi atau perusahaan. Guna meningkatkan kinerja karyawan maka 

pemberian kompensasi merupakan aspek yang paling berarti bagi karyawan 
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maupun perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2016) 

menemukan bahwa kompensasi baik kompensasi finansial maupun kompensasi 

non finansial mempunyai pengaruh yang signifikan dengan kinerja karyawan. 

Pemberian kompensasi merupakan cara lain yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi merupakan bentuk dari 

timbal balik perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 

Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya terdiri dari 2 

jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi 

langsung merupakan kompensasi diberikan berdasarkan kemampuan individual 

karyawan dan kontribusinya pada perusahaan. Sedangkan kompensasi tidak 

langsung merupakan kompensasi yang diberikan berdasarkan kebijaksaaan 

perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain itu, 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan juga akan mendorong karyawan 

untuk meningkatkan kinerjanya demi mencapai target-target tertentu yang yang 

telah ditetapkan. 

 

G. Hubungan Motivasi Kerja dan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Perusahaan akan selalu mengharapkan kinerja karyawan yang 

maksimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas dari hasil pekerjaan yang 

dilakukan. Namun, kinerja karyawan tidak selalu sesuai dengan harapan 

perusahaan. Banyak factor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

diantaranya adalah motivasi kerja dan kompensasi. Hasil penelitian Nasution 

(2016), Akbar dan Sitohang (2015) serta Prakoso (2016) menemukan jika 
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motivasi dan kompensasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa motivasi kerja 

dan kompensasi yang makin baik akan meningkatkan kinerja karyawan. 

Pentingnya motivasi kerja dan kompensasi ini dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2013:84) yang mengemukakan bahwa kompensasi yang 

diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan 

motivasi kerja serta hasil kerja. 

Motivasi kerja karyawan yang tinggi akan mendorong karyawan untuk 

melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Motivasi kerja yang tinggi 

diindikasikan akan menciptakan kinerja karyawan yang tinggi. Dengan begitu 

hasil produk yang dihasilkan juga semakin baik dan sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Untuk memberikan penghargaan terhadap karyawan, perusahaan 

perlu memberikan kompensasi kepada karyawan. Karyawan akan merasa 

dihargai oleh perusahaan atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan. 

Pemberian motivasi kerja dan disertai dengan pemberian kompensasi 

penting bagi kinerja karyawan. Perusahaan perlu memberikan motivasi kerja 

yang baik dan kompensasi yang adil untuk mendapatkan kinerja karyawan 

yang baik demi tercapainya tujuan perusahaan. Karyawan yang termotivasi 

dengan baik untuk bekerja dan diberi kompensasi yang menjadi haknya akan 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Kompensasi yang layak akan 

memberikan rangsangan serta memotivasi karyawan untuk memberikan kinerja 

terbaik dan produktivitas kerja yang optimal. 
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Berdasarkan pendapat dan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan 

jika motivasi kerja dan kompensasi merupakan dua hal yang penting bagi 

peningkatan kinerja karyawan. Perusahaan perlu memberikan motivasi kerja 

yang baik dan kompensasi yang adil untuk mendapatkan kinerja karyawan 

yang baik guna tercapainya tujuan perusahaan. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah memahami 

permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk 

skema atau gambaran yang menunjukkan hubungan masing-masing variabel 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Penelitian 

Motivasi Kerja (X1) 

- Existence needs 

(kebutuhan eksistensi) 

- Relatedness needs 

(kebutuhan hubungan) 

-  Growth needs (kebutuhan 

perkembangan)  

(Luthans, 2006) 

 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

- Kuantitas hasil kerja,  

- Ketepatan waktu 

penyelesaian pekerjaan 

(Malthis dan Jackson, 2006) 

 
Kompensasi (X2) 

- Kompensasi Langsung 

(direct compensation) 

- Kompensasi Tidak 

Langsung (indirect 

compensation)  

(Hasibuan, 2016) 
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 Motivasi kerja dan kompensasi merupakan variabel bebas (variabel 

independen), sedangkan variabel kinerja karyawan sebagai variabel terikat atau 

variabel dependen. Motivasi kerja dan kompensasi merupakan dua hal penting 

yang akan mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini seperti yang dikemukakan  

Robbins (2007) bahwa motivasi merupakan proses yang berperan pada 

intensitas, arah dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian 

sasaran. Sehingga apabila seorang karyawan mengganggap bahwa kompensasi 

yang diberikan perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka akan 

dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hasil 

penelitian Nasution (2016), Akbar dan Sitohang (2015) serta Prakoso (2016) 

menemukan jika motivasi kerja dan kompensasi mempunyai pengaruh yang 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Motivasi kerja pada penelitian ini menggunakan teori ERG dari Clayton 

Alderfer (Luthans, 2006) yang terdiri dari Existence needs (kebutuhan 

eksistensi), Relatedness needs (kebutuhan hubungan)  dan Growth needs 

(kebutuhan perkembangan). Kompensasi yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada pendapat Hasibuan (2016) yang meliputi kompensasi langsung 

(direct compensation) dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation). 

Sedangkan kinerja karyawan mengacu pada pendapat Malthis dan Jackson 

(2006) yang meliputi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja serta ketepatan 

waktu penyelesaian pekerjaan. 
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I. Hipotesis Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:110) bahwa hipotesis berasal dari penggalan 

kata Hypo yang berarti “dari bawah” dan “thesa” yang berarti “kebenaran”. 

Jadi Hipotesis merupakan anggapan dasar mengenai suatu teori yang bersifat 

sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji dibawah kebenaran atau dapat 

diuji bila dibuktikan benar atau tidaknya penelitian perlu mengadakan 

penelitian.  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hipotesis yang diberikan 

adalah motivasi kerja dan kompensasi merupakan dua factor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul 

Khoirot) Lumajang. Motivasi kerja merupakan hal penting yang akan 

mempengaruhi kinerja karyawan karena dengan adanya motivasi maka 

karyawan akan terdorong untuk bekerja dengan lebih baik. Hal ini seperti yang 

dikemukakan Hasibuan (2016:141) bahwa pentingnya motivasi karena 

motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendurkung 

perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang 

optimal. Selain itu kompensasi juga akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Menurut Mangkunegara (2013:84) bahwa kompensasi yang diberikan kepada 

pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja 

serta hasil kerja. Pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan ditemukan pada penelitian Nasution (2016) yaitu motivasi kerja dan 

kompensasi baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Begitu juga dengan penelitian Akbar dan Sitohang 

(2015) dan Prakoso (2016) yang menemukan bahwa motivasi kerja dan 
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kompensasi baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Maka hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

H1 : Motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) 

Lumajang. 

Kompensasi merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Kompensasi merupakan timbal balik perusahaan atas pekerjaan 

yang dilakukan oleh karyawan. Kompensasi mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini seperti yang dikemukakan Mangkunegara 

(2013:84) bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat 

berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja serta hasil kerja. 

Adanya pengaruh dominan dari kompensasi terhadap kinerja karyawan 

ditemukan pada hasil penelitian  Nasution (2016), Akbar dan Sitohang (2015) 

dan Prakoso (2016) yaitu kompensasi berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan. Maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : 

H2 : Kompensasi paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan Koperasi 

Simpan Pinjam (Syirkah Fastabiqul Khoirot) Lumajang 




