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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta dasar 

dari penelitian selanjutnya. Hal ini dilakukan agar hasil nanti dari penelitian 

yang diperoleh dapat akurat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan 

kepada semua pihak. Dibawah ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki 

variabel serupa dengan variabel dalam penelitian ini. 

     Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1. Tema Penelitian 

Pengaruh Motivasi dan Kompensasi kerja 

terhadap kinerja karyawan perusahaan daerah 

air minum (PDAM) Surakarta. 

(Agiel Puji Damayanti, 2013). 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan 

PDAM Surakarta. 

2. Mengetahui apakah motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PDAM Surakarta. 

3. mengetahui antara Kompensasi dan 

Motivasi manakah yang berpengaruh 

paling signifikan terhadap karyawan di 

PDAM Surakarta. 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif kuantitatif, dengan alat 

analisis statistik. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 
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Tabel Lanjutan 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

 

Hasil Penelitian 

1. Kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan perusahaan 

daerah air minum (PDAM) Surakarta. 

2. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan perusahaan daerah air 

minum (PDAM) Surakarta. 

3.   Kompensasi dan motivasi sangat 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan daerah air minum (PDAM) 

Surakarta 

2. 

Tema Penelitian 

Pengaruh gaya kepemimpinan dan Motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan manufaktur di Jawa Timur. 

(Slamet Riyadi, 2015). 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Pengaruh gaya kepemimpinan 

di perusahaan manufaktur Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh morivasi 

terhadap kinerja di perusahaan manufaktur 

Jawa Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan dan motivasi terhadap tingkat 

kinerja karyawan di perusahaan manufaktur 

daerah Jawa Timur. 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif dengan alat analisis 

statistik. 

Hasil Penelitian 

1. Gaya kepemimpinan berperngaruh signifikan 

tehadap perusahaan manufaktur di Jawa 

Timur. 

2. Pemberian Motivasi yang efektif 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan di perusahaan manufaktur diJawa 

Timur. 

3. Tingkat kinerja karyawan sangat dipengaruhi 

oleh Gaya kepemimpinan dan juga motivasi 

di Perusahaan manufaktur jawa timur. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 
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Tabel Lanjutan 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

3. Tema Penelitian 
Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan di Cv. Haragon Surabaya 

(Leonando Agusta, 2013). 

 

Tujuan Penelitian 

1.   Mengetahui Pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja di Cv. Haragon Surabaya. 

2.   Mengetahui Pengaruh Motivasi terhadap 

kinerja di Cv. Haragon Surabaya. 

3.   Mengetahui pengaruh mana yang paling 

signifikan antara pelatihan dan Motivasi 

yang paling berpengaruh di Cv. Haragon 

Surabaya. 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kuantitatif dengan alat analisis 

statistik. 

Hasil Penelitian 

1.  Pelatihan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di Cv. Haragon 

Surabaya. 

2.  Motivasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Cv. Haragon Surabaya. 

3.  Pelatihan dan motivasi sangat berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di 

Cv. Haragon Surabaya. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

Perbedaan dan kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini adalah: 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak 

pada metode penelitian, objek penelitian, skala likert dan variabel penelitian. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesunghuhnya yang dicapai oleh 

seseorang. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 
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fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang dicapai seseorangberdasarkan 

persyaratan pekerjaan (Bangun, 2012:231), sedangkan menurut Dessler 

(2008) menyatakan bahwa kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi 

actual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari 

karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku. Pengertian 

kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai 

tingkah laku, kinerja merupakan aktivitasmanusia yang diarahkan pada 

pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya. 

Menurut Mangkunegara (2016) kinerja karyawan yaitu hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

padanya. Kinerja dibedakan menjadi dua yaitu kinerja individu dan 

kelompok. Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat 

fisik seperti material maupun non fisik atau non-material. Peningkatan 

kinerja karyawan adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. Kinerja individu sebagai tingkat pencapaian atau hasil kerja 

seseoorang dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus 

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Simanjuntak,2005).  

1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson dalam kutipan Saragih (2009) menyatakan 

bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang antar lain:  



15 
 

 
 

1. Faktor individu sebagai hal atau kapasitas yang melekat pada pribadi 

karyawan dan kualitas diri karyawan serta hal-hal yang 

melatarbelakangi karyawan sendiri. Beberapa sub faktor individu:  

a. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu 

untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas 

tindakan seseorang. 

b. Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

akal, fikiran, ide dan kreatifitasnya dalam mengerjakan, 

mengubah, menyelesaikan ataupun membuat sesuatu menjadi 

lebih bermakna sehngga menghasilkan sebuah nilai dari hasil 

pekerjaan tersebut. 

c. Pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta 

keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur 

dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan 

yang dimilikinya. 

d. Demografi seseorang adalah ilmu yang mempelajari dinamika 

kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi 

penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap 

waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. 

2. Faktor psikologis merupakan ilmu mengadaptasikan jiwa atau target 

persentuhan dan penyatuan pribadi, penerimaaan seseorang terhadap 

diri sendir dan penerimaan orang lain terhadap dirinya, yang 
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kesemuanya itu bermuara kepada perasaan bahagia dan kesenangan 

jiwa. Beberapa sub faktor psikologis:   

a. Persepsi adala pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai 

pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). 

b. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada 

seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara 

formal maupun secara informal. 

c. Sikap adalah afek/penilaian positif atau negatif terhadap suatu 

objek. 

d. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan 

temperamen seseorang.  

e. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

f. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang 

diterima seorang karyawan dan banyaknya yang mereka yakini 

apa yang seharusnya mereka terima. 

3. Faktor organisasi merupakan suatu kelompok orang yang memiliki 

tujuan yang sama dan pembagian kerja yang tetap. Beberapa sub 

faktor organisasi:  
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a. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-

unit kerja) dalam organisasi.  Struktur organisasi menunjukkan 

adanya pembagian kerja dan meninjukkan bagaimana fungsi-

fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut 

diintegrasikan (koordinasi). 

b. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan 

kerja seorang individu atau kelompok karayawan secara 

organisasional.  

c. Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang 

lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan 

orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. 

d. Sistem Penghargaan (reward system) adalah semua yang 

dihargai dan diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan 

mau diberikan perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang 

diberikan sumber daya manusia tersebut. 

1.2 Evaluasi Kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:382), Penilaian kinerja 

adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan 

pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standart, dan 

kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. 

Menurut simanjuntak dalam bukunya yang berjudul Manajemen dan 

Evaluasi Kinerja” (2005:20) mengatakan bahwa evaluasi kinerja adalah 
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satu sistem dan cara penilaian hasil kerja suatu perusahaan atau 

organisasi dan penilaian pencapaian hasil kerja setiap individu yang 

bekerja di dalam dan untuk perusahaan tersebut. 

1.3 Indikator-Indikator Kinerja 

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

tiga indikator menurut (Robbins,2006) yaitu: 

a. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan 

b. Kuantitas kerja adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan secara 

individu maupun sekelompok karyawan sesuai dengan standar 

bekerja serta terpenuhinya target di unit kerja. 

c. Ketepatan waktu tingkat aktivitas diselesaikan padaawal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

2. Pengertian Motivasi 

2.1 Motivasi Kerja 

Menurut Adair (2007,192) mengatakan bahwa motivasi adalah 

apa yang membuat orang melakukan sesuatu, tetapi arti yang lebih 

penting dari kata ini adalah apa yang membuat orang benar-benar 

berusaha dan mengeluarkan energy demi apa yang mereka lakukan. 

Menurut Nimran (2004, 47) mendefinisikan motivasi adalah 

usaha dan kemauan keras seseorang yang diarahkan kepada pencapaian 
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hasil-hasil tertentu, hasil yang dimaksudkan bisa berupa produktifitas 

dan kreatifitas kerja. Menurut Robbins (2007:213) motivasi adalah 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya tinggi untuk tujuan 

organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam 

memenuhi beberapa kebutuhan individu tertentu.  

Kebutuhan merupakan fundamen yang mendasari perilaku 

pegawai. Kita tidak mungkin memahami perilaku pegawai tanpa 

mengerti kebutuhanya, kelima tingkatan yang harus diketahui pimpinan 

perusahaan tersebut adalah: 

a. Psychological needs (kebutuhan yang bersifat fisiologis) 

Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan 

yang paling dasar. 

b. Selfety needs (kebutuhan rasa aman) 

Rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari, ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup.  

c.  Social needs (kebutuhan sosial) 

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk social, sehingga 

mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan social sebagai berikut: 

1) Kebutuhan akan perasaan akan diterima oleh orang lain dimana 

ia hidup dan bekerja. 
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2) Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia 

merasa dirinya penting. 

3) Kebutuhan untuk bisa berprestasi. 

4) Kebutuhan untuk ikut serta (sense of participation). 

d. Esteem Needs (kebutuhan akan harga diri) 

Situasi yang ideal ialah apabila prestise itu timbul pada 

prestasi. Akan tetapi tidal selalu demikian tinggi kedudukan 

seseorang maka semakin banyak hal yang digunakan sebagai simbul 

status itu. 

e. Self Actualzation (angan berbuat yang lebih baik) 

Diartikan bahwa setiap manusia ingin mengembangkan 

kapasitas mental dan kapasitas kerjanya melalui pengembangan 

pribadinya. Oleh sebab itu, pada tingkatan ini orang cenderung 

untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat yang paling baik 

mengembangkan diri dan berbuat yang paling baik. 

a. Teori Hezberg Two Factor Theory 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Fredirick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuanya. 

Penelitian Herzberg diadakan dengan melakukan wawancara 

terhadap subyek insinyur dan akuntan. Masing-masing subjek 

diminta menceritakan kejadian yang di alami oleh mereka baik yang 

menyenangkan atau tidak memberikan kepuasan. Kemudian hasil 

wawancara tersebut dianalisis dengan analisis isi (content analysis) 
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untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan atau 

ketidakpuasan. Dua faktor yang menyebabkan timbulnya puas 

menurut Herzberg, yaitu: 

1. Faktor pemeliharaan (maintenance factors) disebut pula 

dissatisfiers, hygiene factors, job context, extrinsic factors yang 

meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas 

motivasi kerja, hubungan dengan pengawas, hubungan dengan 

subordinate, upah, keamanan kerja, kondisi kerja, dan status. 

2. Faktor pemotivasian disebut pula satisfier, motivators, job 

content, intrinsic factors yang meliputi dorongan berprestasi, 

pengenalan, kemajuan (advancement), work it self, kesempatan 

berkembang, dan tanggung jawab. 

b. Teori Achievement 

Menurut McClelland, seorang ahli psikologi bangsa Amerika 

dari Universitas Harvard, dalam teori motivasinya mengemukakan 

bahwa produktivitas seseorang sangat ditentukan oleh “virus 

mental” yag ada pada dirinya. Virus mental adalah kondisi jiwa 

yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai prestasinya 

secara maksimal. Virus mental yang dimaksud terdiri dari 3 tiga 

dorongan kebutuhan, yaitu: 

1. Need of achievement (kebutuhan untuk berprestasi). 

2. Need of affiliation (kebutuhan untuk memperluas pergaulan). 

3. Need of power (kebutuhan untuk menguasai sesuatu). 
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Mengemukakan 6 (enam) karateristik orang yang 

mempunyai motif berprestasi tinggi, yaitu: 

1. Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi. 

2. Berani mengambil dan memikul resiko. 

3. Memiliki tujuan yang realistik. 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk 

merealisasi tujuan. 

5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua 

kegiatan yang dilakukan. 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

c. Teori ERG Alderfer 

Menyatakan bahwa kebutuhan ditingkat rendah tidak harus 

dipenuhi terlebih dahulu, sebelum motivasi untuk memenuhi 

kebutuhan pada tingkat berikutnya seperti teori Maslow 

(Munandar, 2001). Konsep dari Alderfer bahwa kebutuhan dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian indikator yaitu:  

1. Existence needs (kebutuhan untuk eksis/keberadaan). 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan fiologis dan 

keamanan yang lebih terpuaskan oleh kondisi material dari pada 

hubungan interpersonal. 
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2. Related needs (kebutuhan untuk menjalin hubungan). 

Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan sosial yang 

terpuaskan melalui adanya hubungan interpersonal. 

3. Growth needs (kebutuhan untuk berkembang/tumbuh). 

Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan untuk 

mengembangkan diri atau aktualisasi diri. 

2.2 Metode Pemberian Motivasi dan Tujuan Motivasi 

Metode pemberian motivasi kepada karyawan serta tujuan 

dilakukannya motivasi berbeda-beda pada setiap organisasi atau 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2007:149) ada dua macam metode 

motivasi, yaitu: 

1. Motivasi Langsung (Direct Motivation) 

Adalah suatu bentuk motivasi yang diberikan secara langsung 

kepada setiap karyawan, baik berupa materil maupun non materil 

untuk memenuhi kebutuhan karyawan tersebut. Jadi, motivasi ini 

sifatnya khusus seperti pujian, penghargaan, bonus, THR. 

2. Motivasi Tidak Langsung 

Adalah suatu bentuk motivasi yang diberikan kepada karyawan 

secara tidak langsung, bias berupa fasilitas-fasilitas yang dapat 

menunjangg gairah kerja karyawan, serta dapat mendukung 

kelancaran tugas karyawan tersebut, misalnya ruangan kerja yang 

nyaman, suasana kerja yang menyenangkan, penempatan alat-alat 

kantor yang tepat. Motivasi ini besar pengaruhnya dan dapat 
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merangsang semangat kerja karyawan sehingga produktifitas kerja 

akan meningkat. Menurut Hasibuan (2007:146), tujuan motivasi 

adalah untuk: 

a. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan 

b. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja 

c. Mengefektifkan pengadaan kerja 

d. Meningkatkan kompensasi karyawan 

e. Mempertahankan tingkat kstabilan karyawan 

f. Meenciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis 

g. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

h. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan 

i. Mempertinggi rasa tanggungg jawab karyawan akan tugasnya 

j. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat serta bahan baku 

3. Pengertian Kompensasi 

Menurut Rivai (2013:357) kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan 

fungsi manajemen sumberdaya manusia yang berhubungan dengan semua 

jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam 

melakukan tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan hal yang sangat 

penting karena kompensasi yang cukup dapat menarik, memelihara dan 

menjaga karyawan agar tidak meninggalkan perusahaan. 
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Kompensasi berbentuk barang, artinya gaji dibayar dengan barang, 

misalnya gaji dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan 

(Hasibuan,2013:70). Komponen-komponen dari keseluruhan program 

penggajian secara umum dikelompokkan ke dalam kompensasi finansial 

dan nonfinansial. Kompensasi finansial yang diberikan secara langsung dan 

secara tidak langsung (Rivai,2009). 

a. Kompensasi Finansial berupa: 

1. Kompensasi finansial secara langsung berupa bayaran pokok (gaji 

dan upah), bayaran prestasi, bayaran insentif (bonus, komisi, 

pembagian laba atau keuntungan dan opsi saham) dan bayaran 

tertangguh (program tabungan dan anuitas pembelian saham) 

2. Kompensasi finansial tak langsung berupa program proteksi (asuransi 

kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja) bayaran 

diluar jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) dan 

fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor yang nyaman dan tempat 

parkir yang memadai. 

b. Kompensasi Non Finansial berupa: 

1. Pekerjaan (tugas pekerjaan yang menarik, tantangan, tanggung jawab, 

pengakuan dan rasa pencapaian). 

2. Lingkungan kerja (kebijakan keehatann, supervise yang kompeten, 

kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman). 
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3.1 Asas Kompensasi 

Asas kompensasi menurut Hasibuan (2007:122) adalah adil dan 

layak dengan memperhatikan Undang-Undang perburuhan yang 

berlaku. Berikut ini diuraikan secara jelas mengenai asas pemberian 

kompensasi: 

1. Asas Adil 

Adil dalam pemberiaan kompensasi bukanlah berarti setiap 

karyawan akan mendapatkan kompensasi dengan jumlah yang 

sama, tetapi justru nilai kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan hendaknya memenuhi dan sesuai dengan kinerja, prestasi, 

produktivitas, kualitas pekerjaan, resiko pekerjaan, tingkat tanggung 

jawab perusahaan, jabatan pekerja, serta memenuhi syarat internal 

konsistensi. 

2. Asas layak dan wajar 

Asas yang layak dan wajar berarti kompensasi yang diterima 

karyawan hendaknya dapat memenuhi harapan karyawan dan sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan. Kriteria layak dan wajar tidak 

biasa ditentukan berdasarkan ketentuan upah minimum yang 

diberlakukan oleh pemerintah dan konsistensi eksternal lainnya. 

3.2 Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2007:121) tujuan kompensasi adalah sebagai 

ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas 

karyawan, disiplin serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 
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Penjelasan secara ringkas untuk masing-masing tujuan kompensasi 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Tujuan ikatan Bersama 

Kompensasi ini dilakukan dengan tujuan agar antara karyawan 

dengan pemilik perusahaan dapat terjalin suatu ikatan kerja sama 

yang lebih kuat, terutama dengan disepakatinya kompensasi 

sebagai bagian dari perjanjian kerjasama. Ikatan perjanjian atau 

kesepakatan ini akan memungkinkan terjadinya kerjasama, dimana 

karyawan berperan sebagai pemberi balas jasa atas segala kerja 

keras yang telah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. 

2. Tujuan kepuasan kerja 

Tujuan kepuasan kerja adalah agar karyawan yang telah 

memberikan kontribusi melalui pekerjaan-pekerjaan yang telah 

dilakukannya dapat terpuaskan karena pemberian kompensasi 

memungkinkan karyawan merasa dihargai dan juga terpenuhinya 

kebutuhan karyawan baik yang bersifat fisik, status social dan juga 

egoistiknya. 

3. Tujuan pengadaan efektif 

Tujuan ini dapat tercapai antara lain dengan penetepan program 

pemberian kompensasi yang cukup besar. Dengan program 

kompensasi yang besar, maka pengadaan karyawan berkualitas yang 

dibutuhkan oleh perusahaan akan muda dipenuhi. 
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4. Tujuan motivasi 

Motivasi ini berkaitan juga dengan peluang reward yang 

bernilai, oleh karena itu tujuan motivasi melalui pemberian 

kompensasi akan lebih muda dicapai oleh perusahaan atau 

manajemen apabila program kompensasi dirasakan cukup besar 

oleh karyawan. Karena itu umpan balik setelah pemberian 

kompensasi perlu dilakukan kepada karyawan untuk memastikan 

bahwa karyawan cukup termotivasi oleh kompensasi yang diberikan 

perusahaan. 

5. Tujuan stabilitas karyawan 

Tujuan stabilitas karyawan melalui pemberian kompensasi 

akan mudah tercapai apabila karyawan menilai bahwa kompensasi 

yang telah diberikan oleh perusahaan sudah ditentukan berdasarkan 

prinsip-prinsip keadilan, kelayakan serta didukukng oleh konsistensi 

eksternal. Stabilitas karyawan setelah diberikannya kompensasi 

dapat diketahui relative kecilnya turn over maupun pengunduran 

diri oleh karyawan dari pekerjaan yang selama ini ditekuninya. 

6. Tujuan disiplin 

Kompensasi hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga 

karyawan mendapatkan balas jasa yang setimpal atas pekerjaan 

yang telah dilakukannya. Perasaan ini akan membuat karyawan 

enggan pindah apalagi diberhentikan oleh PHK. Oleh karena itu 
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dengan penuh kesadaran karyawan akan senantiasa mematuhi 

segala aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

7. Tujuan meminimalisasi protes serikat buruh 

Karyawan yang menilai cukup besar dan adil, tentunya akan 

lebih berkonsentrasi pada pekerjaannya, sehingga dengan sendirinya 

penyaluran aspirasi negatif atau bentuk-bentuk protes yang bersifat 

kontraproduktif kepada dan melalui serikat buruh dapat 

diminimalisasi atau dapat dihilangkan sama sekali dilingkungan 

perusahaan. 

8. Tujuan meminimalisasi intervensi pemerintah 

Karyawan yang menilai bahwa kompensasi yang diterimanya 

cukup besar, adil dan sesuai dengan Undang-Undang perburuhan 

tentunya tidak akan mengeluarkan suara-suara sumbang yang 

sampai ke telinga pemerintah. Pemerintah tidak akan intervensi 

apabila pemerintah merasa bahwa organisasi atau perusahaan telah 

menyalahi Undang-Undang perburuhan yang telah ditetapkan. 

C. Pengaruh Antar Variabel 

1. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Jurnal Ajiyasa dan Bastian (2007:3) menuliskan bahwa motivasi 

sebagai alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil 

dengan penuh kesadaran serta senang hati melakukan suatu kegiatan yang 

dapat memberikan sesuatu yang terbaik dalam pekerjaannya. Keberadaan 

karyawan dalam suatu organisasi yang diatur dengan adanya perbedaan 
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pemberian wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility). 

Dengan jelasnya wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada 

karyawan, maka kinerja mereka harus baik. Namun pada kenyataannya 

tidak demmikian, karena faktor seperti motivasi dan harapan, pada 

prakteknya motisai dan harapan para karyawan tercermin dalam perilaku 

disiplin, inisiatif, wewenang dan tanggung jawab akan mencerminkan 

apakah organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Efektivitas dan 

efisiensi akan menentukan performance (kinerja) organisasi. 

2. Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Kompensasi adalah semua pendapatan dari perusahaan yang 

diberikan dengan tujuan balas jasa atas kontribusi karyawan terhadap 

pemenuhan tujuan perusahaan (Hasibuan, 2013). Pemberian kompensasi 

yang sesuai dengan harapan karyawan dan realisasi perusahaan dapat 

mendukung persepsi positif karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan 

(Simamora, 2006). Tingkat kepuasan karyawan mampu mendorong 

peningkatan gairah kerja karyawan untuk memenuhi harapan perusahaan. 

Kesinambungan antara pemberian kompensasi dan kinerja karyawan dapat 

bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik karyawan dan perusahaan akan 

mampu memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sehingga dapat 

diketahui bahwa pemberian kompensasi mampu meningkatkan kinerja 

karyawan dan perusahaan juga memperoleh keuntungan atas peningkatan 

kinerja tersebut. 
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3. Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja 

Organisasi pasti terdapat hambatan-hambatan dan rintangan-

rintangan yang menghalangi kesuksesan perusahaan dalam meningkatkan 

pemanfaatan sumberdaya manusia dalam pengelolaannya, mulai tahap 

awal sampai tahap akhir. Untuk itu organisasi dalam pemanfaatan sumber 

daya manusai harus mempertimbangkan motivasi pegawainya, agar 

didalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan-hambatan yang 

dapat menjadi permasalahan yang imbasnya dapat menhambat kegiatan di 

dalam organisasi.  

Menurut Notoatmojo (2009:114) mengemukakan pengertian 

motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku. 

Keinginan yang ada pada individu akan memberikan dampak langsung 

terhadap keberadaannya di dalam organisasi, terwujudnya motivasi 

pegawai yang tinggi akan berdampak positif terhadap kinerja pegawai 

yang akan meningkat, hal ini disebabkan keinginan yang ada di dalam 

individu pegawai dapat teratasi dengan pemberian insentif yang dapat 

menimbukan motivai kerja dan berdampak pada kinerja pegawai. 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 
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MOTIVASI (X1) 

1. Dorongan kebutuhan existence 

2. Dorongan kebutuhan Relatedness 

3. Dorongan kebutuhan Growth  

KOMPENSASI FINANSIAL 

LANGSUNG (X2) 

1. Gaji 

2. Bonus 

3. Tunjangan 

 

KINERJA (Y) 

1. Ketepatan 

Waktu 

2. Kuantitas 

di Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis, maka penelitian ini menggunakan 

kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Hubungan Motivasi, Kompensasi dan Kinerja Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

sebuah perusahaan, dengan adanya kinerja karyawan yang sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan berjalan 

dengan maksimal. Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh beberapa 

variable yaitu Motivasi dan Kompensasi. Peneliti menyusun hipotesis 

berdasarkan Kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu 

Motivasi (X1) dan Kompensasi (X2) berpengaruh terhadap Kinerja 

karyawan (Y). Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan semakin baiknya 

Motivasi dan Kompensasi maka dapat mendukung kinerja karyawan agar 

menjadi lebih baik. Menurut Gibson (2009) menyatakan bahwa ada 3 

faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu , faktor individu, faktor 

psikologis, dan faktor organisasi. Dalam hal ini indikator motivasi berada 

pada faktor individu, dimana hal tersebut yang mendasari seseorang untuk 
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bergerak lebih maju. Serta Komensasi dikatakan masuk dalam faktor 

organisasi, dimana sistem penghargaan yang baik dapat membuat orang 

bekerja lebih baik, seperti halnya pemberian reward/ penghargaan.  

E. Hipotesis Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:71) hipotesis merupakan suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui 

data yang terkumpul. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:64). Hipotesis 

merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan.  

Motivasi kerja merupakan daya dorong yang membuat karyawa bisa 

bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemberian motivasi 

dari perusahaan akan berpengaruh pada kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan, sehinggga pemberian motivasi mempunyai peranan yang penting 

dalam meningkatkan kinerja yang efektif. Hasil yang dilakukan oleh Ajiyasa 

dan Bastian (2007:3) menuliskan bahwa motivasi sebagai alat pendorong yang 

menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan penuh kesadaran serta 

senang hati melakukan suatu kegiatan yang dapat memberikan sesuatu yang 

terbaik dalam pekerjaannya. Adanya sistem kompensasi yang baik pada suatu 

organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja para karyawan. apabila 

karyawan mendapatkan tambahan kompensai dari organisasi, maka ia 

cenderung akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Penelitian 

mengenai hubungan antara kompensasi dengan kinerja karyawan telah 
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dilakukan oleh Sujudinnor (2014), yang menjelaskan bahwa kompensasi dapat 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga 

hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa : 

H1: Motivasi kerja dan kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis. 

Sistem kompensasi yang diterapkan pada organisasi, diduga masih ada 

faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. salah satunya adalah faktor 

motivasi kerja yang terdapat dalam diri pegawai. Hasil ini juga dipaparkan 

oleh penelitian yang dilakukan Damayanti (2013) yang menyatakan bahwa 

motivasi dan kompensasi dapat pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa : 

H2: Motivasi dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis. 

Penelitian yang melibatkan motivasi kerja, kompensasi, dan kinerja 

karyawan telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut membandingkan 

pengaruh kedua variabel bebas tersebut terhadap kinerja karyawan memiliki 

hasil yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Widagdo dkk (2018) 

menyebutkan bahwa skor pengaruh yang dihasilkan antara kompensasi 

terhadap kinerja lebih tinggi dibandingkan motivasi terhadap kinerja. Dengan 

kata lain, kompensasi merupakan variabel paling kuat dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan. Maka hipotesis ketiga (H3) menyebutkan bahwa : 

 H3: Kompensasi merupakan variabel yang paling berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan koperasi unit desa (KUD) Pakis.  


