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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan dalam menunjang

keakuratan data penelitian. Beberapa penelitian yang terkait dengan topik ini

sebagai berikut :

Tabel 2 Penelitian Dahulu

No Nama
Penelitin

Judul
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

1 Rinduan
Zain
(2017)

Pengaruh
Kompensasi
dan Kepuasan
Kerja terhadap
Kinerja Dosen
Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan
Keguruan UIN
Sunan
Kalijaga

Analisis
regresi
linier
berganda

Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan, maka
diperoleh temuan bahwa
kompensasi dan kepuasan
kerja berpengaruh secara
silmutan terhadap kinerja
dosen di Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

2 Timoti
Hendro
(2018)

Pengaruh
kompensasi
dan kepuasan
kerja terhadap
kinerja CV
Karya
Gemilang

Analisis
regresi
linier
berganda

Secara paarsisal dan simultan
kompensasi dan kepuasan
kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.

3 Sinollah
(2014)

Pengaruh
Kompensasi
Terhadap
Kepuasan
Kerja
Karyawan
(Studi Pada
PT. PLN
(Persero)
Distribusi
Jawa Timur

Analisis
regresi
linier
berganda

kompensasi finansial secara
parsial berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan kerja dan
kompensasi non finansial
secara parsial tidak
berpengaruh siginifikan
terhadap 6. kepuasan kerja
karyawan.

https://www.researchgate.net/profile/Mr_Sinollah?enrichId=rgreq-10c307bcbdde3fea31554495252814e4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NTE2MTE1MjtBUzoxMzU1NTU0NTUxMzE2NDhAMTQwOTMzMDM0NzM0OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Mr_Sinollah?enrichId=rgreq-10c307bcbdde3fea31554495252814e4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NTE2MTE1MjtBUzoxMzU1NTU0NTUxMzE2NDhAMTQwOTMzMDM0NzM0OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
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No Nama
Penelitin

Judul
Penelitian

Metode
Penelitian

Hasil Penelitian

4 Stefanus
Andi
Pratama
(2015)

Pengaruh
kompensasi
terhadap
kinerja
karyawan
(Studi pada
karyawan PT.
Asuransi
Jiwasraya
persero
regional office
Malang)

Analisis
regresi
linier
berganda

Simultan dan parsial dapat
diketahui bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan
antara kompensasi finansial
dan non finansial terhadap
kinerja karyawan PT.
Asuransi Jiwasraya (Persero)

5 Usman
Fauzi
(2014)

Pengaruh
kompensasi
terhadap
kinerja
karyawan
pada
Pt. Trakindo
Utama
Samarinda

Analisis
regresi
linier
berganda

Secara simultan kompensasi
finansial dan kompensasi
nonfinansial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja
karyawan. Secara parsial
kompensasi finansial
berpengaruh signifikan
terhadap kinerj, sedangkan
kompensasi nonfinansial tidak
berpengaruh signifikan
terhadap kinerja.

6 Dewita
Suryatinin
gsih dan
Marzolina
(2016)

Pengaruh
kompensasi
non finansial
dan kepuasan
kerja
Terhadap
kinerja
karyawan Pt.
Pengelola
Sukaramai
Pekanbaru

Analisis
regresi
berganda

Terdapat pengaruh secara
simultan variabel Kompensasi
Non Finansial (X1) Kepuasan
Kerja (X2) terhadap Kinerja
Karyawan (Y) PT. Pengelola
Sukaramai Pekanbaru. Artinya
variabel independen yang
terdiriatas Kompensasi Non
Finansial (X1) Kepuasan
Kejra (X2) secara
bersama-sama mempengaruhi
Kinerja
Karyawan (Y) PT. Pengelola
Sukaramai Pekanbaru.

Sumber : Jurnal Zain (2017), Timoti (2018), Sinollah (2014), Stefanus (2015),

Usman (2014), Dewinta (2016)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat ada beberapa teori penelitian

terdahulu, dimana dari hasil yang diperoleh bahwa ada beberapa penelitian

https://www.researchgate.net/profile/Mr_Sinollah?enrichId=rgreq-10c307bcbdde3fea31554495252814e4-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2NTE2MTE1MjtBUzoxMzU1NTU0NTUxMzE2NDhAMTQwOTMzMDM0NzM0OQ%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
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yang sama atau yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh

kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, dari hasil penelitian

tersebut dapat kita lihat adanya pengaruh atau keterkaitan antara variabel

independen yang diteliti dengan variabel dependen yang diteliti, dimana

terdapat hasil atau kesimpulan yang menyatakn bahwa baik secara parsial atau

simultan kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja

karyawan.

Zain (2017) mengemukakan penelitian dengan judul Pengaruh

Kompensasi dan Kepuasan kerja terhadap Kinerja karyawan pada Dosen

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, berpengaruh secara

simultan variabel kompensasi dan kepuasan kerja dimana mempunyai pengaruh

terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Timoti (2018)

Pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja CV Karya Gemilang

Secara paarsisal dan simultan kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan.

Sinollah (2014) mengemukakan dengan judul Pengaruh Kompensasi

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Pada PT. PLN (Persero) Distribusi

Jawa Timur bahwa kompensasi finansial secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap kepuasan kerja dan kompensasi non finansial secara parsial tidak

berpengaruh siginifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Stefanus (2015)

dengan judul penelitian Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan (Studi

pada karyawan PT. Asuransi Jiwasraya persero regional office Malang) bahwa

Simultan dan parsial dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
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antara kompensasi finansial dan non finansial terhadap kinerja karyawan PT.

Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Usman (2014) Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan

pada Pt. Trakindo Utama Samarinda bahwa terdapat pengaruh secara Secara

simultan kompensasi finansial dan kompensasi nonfinansial berpengaruh

signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara parsial kompensasi finansial

berpengaruh signifikan terhadap kineraj, sedangkan kompensasi nonfinansial

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Dewinta (2016) mengemukakan

judul Pengaruh kompensasi non finansial dan kepuasan kerjaTerhadap kinerja

karyawan PT. Pengelola Sukaramai Pekanbaru bahwa terdapat pengaruh secara

simultan variabel Kompensasi Non Finansial Kepuasan Kerja terhadap Kinerja

Karyawan PT. Pengelola Sukaramai Pekanbaru.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti,

dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan kepuasan kerja baik secara parsial

atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.

B. Kajian Teori

1. Kinerja

Menurut Rivai dan Sagala (2011:548-549), mendefinisikan kinerja

karyawan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai

prestasi hasil kerjanya sesuai dengan peran masing-masing dalam perusahaan.

Mathis (2002:78) kinerja karyawan adalah hal-hal yang mempengaruhi

seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi.

Mangkunegara (2000:67) “kinerja karyawan adalah hasil kerja secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya”. Kualitas yang dimaksud disini adalah kehalusan, kebersihan dan

ketelitian dari segi hasil pekerjaan, jadi hasil kinerja yang dihasilkan memiliki

nilai persaingan yang mampu dibedakan dari hasil tiap karyawan yang lainnya.

Sedangkan kuantitas diukur dari jumlah pekerjaan yang

diselesaikan karyawan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan hasil kinerja karyawan terhadap perusahaan yang nantinya,

perusahaan pasti mengharapkan berjalannya perusahaan dapat di tunjang

dengan suatu kinerja karyawannya yang baik.

a. Indikator Kinerja

Indikator–indikator menurut Mathis dan Jackson (2006, 378) adalah

sebagai berikut:

1) Kualitas kerja yaitu baik atau buruknya mutu yang dihasilkan yang dapat

diukur dari ketelitian, kerapian dan keterampilan karyawan.

2) Kuantitas kerja yaitu seberapa banyak produk yang dihasilkan oleh

karyawan dalam satu harinya yang dapat diukur secara kuantitatif.

3) Ketepatan waktu yaitu karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan

dengan cepat dan benar.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Mangkunegara (2010:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi

kinerja antara lain :

1) Faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) pegawai

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan).
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Oleh karena itu pegawai perlu dtempatkan pada pekerjaan yang sesuai

dengan bidang keahlihannya.

2) Faktor motivasi yang terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai

dalam menghadapi situasi (situation) kerja.

c. Manfaat Kinerja

Menurut Rivai (2005:55) manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak

adalah agar mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan.

Pihak-pihak yang berkepentingandalam penilaian adalah orang yang dinilai

(karyawan); penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manajer, konsultan); dan

perusahaan.

Bagi karyawan yang dinilai, keuntungan pelaksanaan penilaian kinerja

adalah antara lain :

1) Meningkatkan kepuasan kerja

2) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan mereka

3) Umpan balik dari kinerja lalu yang akurat dan konstruktif

4) Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar

5) Pengembangan perencanaan untuk meningkatkan kinerja dengan

2. Kompensasi

Martoyo (2000:126) mengemukakan kompensasi adalah pengaturan

keseluruhan pemberian balas jasa bagi “employers”maupun “employees” baik

yang langsung berupa uang (finansial)maupun yang tidak langsung berupa

uang (nonfinansial). Menurut Hani Handoko (2011:245) memaparkan tentang

kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial
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sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator

untuk pelaksanaan kegiatan diwaktu yang akan datang.

Kasmir dan Jakfar (2012:177) berpandapat bahwa, kompensasi adalah

penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas

kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Singodimejo (2000)

kompensasi adalah balas jasa yang diterima seseorang karyawan dari

perusahaanya sebagai akibat dari jasa/tenaga yang telas diberikan pada

perusahaan tersebut.

Jadi, kompensasi merupakan suatu ukuran nilai atau karya para karyawan

yang diterima melalui balas jasa atas keikut sertaannya pada pencapaian tujuan

perusahaan dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Dan kompensasi

menjadi motivasi untuk terus berkarya dan meningkatkan produktivitasnya.

Dengan demikian, kompensasi merupakan bagian penting bagi perusahaan atau

karyawan. Untuk itu perusahaan mengatur sedemikian rupa agar kompensasi

yang diberikan bisa layak untuk karyawan, dan karyawan menjadi puas maka

produktivitas juga akan naik serta barang yang diproduksi bertambah untuk

memenuhi permintaan pasar. Dalam pemberian kompensasi seorang manajer

harus memperhatikan syarat- syarat pemberian kompensasi antara lain:

a. Kompensasi yang diberikan harus adil

b. Kompensasi yang diberikan harus layak dan memadahi

c. Kompensasi yang diberikan harus sesuai dengan kinerja dan kemampuan

yang dimiliki

d. Kompensasi yang diberikan perhitunganya harus jelas

Pada umumnya karyawan akan menerima kompensasi yang
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berbeda-berdasarkan produktivitas dan kebijakan perusahaan dalam

menetapkan sistem kompensasi. Handoko (2011:246) menyebutkan penentuan

kompensasi ditentukan oleh interaksi dari tiga faktor, kesediaan membayar,

kemampuan membayar, persyaratan- persyaratan pembayaran.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompensasi

Martoyo (2000:127), faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi, yaitu:

1)Kebenaran dan keadilan, Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian

kompensasi kepada masing-masing karyawan atau kelompok karyawan

harus sesuai dengan kemampuan, kecakapan, pendidikan dan jasa yang telah

ditunjukan kepada organisasi.

2)Dana organisasi, Kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan

kompensasi baik berupa “finansial” maupun “nonfinansial” amat tergantung

kepada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Makin besar prestasi

kerja, makin besar keuntungan organisasi/perusahaan, makin besar dana

yang terhimpun untuk kompensasi, maka makin baik pelaksanaan

kompensasi dan sebaliknya.

3) Serikat karyawan, Para karyawan yang tergabung dalam suatu serikat

karyawan dapat juga mempengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan

kompensasi dalam organisasi.

4) Produktifitas kerja, Merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian atas

prestasi kerja karyawan sedangkan prestasi kerja karyawan merupakan faktor

yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi.
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5)Biaya hidup, Penyesuaian besarnya kompensasi, terutama berupa gaji/upah

dengan biaya hidup karyawan beserta keluarganya sehari-hari harus

mendapat perhatian pimpinan organisasi perusahaan.

6) Pemerintah, Fungsi pemerintah untuk melindungi warganya dari tindak

sewenang-wenang majikan/pimpinan organisasi ataupun perusahaan, dalam

pemberian balas jasa karyawan, jasa berpengaruh pada penetapan

kompensasi. Sedangkan Siagian Sondang (2002:265), menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi sistem imbalan antara lain:

a) Tingkat upah dan gaji yang berlaku

b) Tuntutan serikat kerja

c) Produktivitas

d) Kebijaksanaan organisasi mengenai gaji dan upah

e) Peraturan perundang- undangan.

b. Indikator Kompensasi

Indikator kompensasi menurut Umar (2007) antara lain :

1. Gaji merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai

yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap minggu / setiap bulan.

2. Bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi

sasaran kinerja.

3. Asuransi merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan

manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari

peristiwa yang tidak pasti.
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c. Fungsi dan Tujuan Pemberian Kompensasi

Kompensasi bagi karyawan merupakan faktor jaminan kelangsungan

hidupnya. Sedangkan bagi perusahaan, kompensasi yang diberikan pada

karyawan secara teratur dan layak diberikan akan berfungsi sebagai jaminan

kelangsungan produksi dari perusahaan. Martoyo (2000:128), memaparkan

fungsi dari pemberian kompensasi antara lain:

1) Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukan

bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang

berprestasi baik, akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan lebih

baik dan ke arah pekerjaan- pekerjaan yang lebih produktif.

2) Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif, dengan

pemberian kompensasi yang tinggi kepada seseorang karyawan mengandung

implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan termaksud

dengan seefisien dan seefektif mungkin.

3)Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sebagai akibat dan alokasi

dan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan

secara efisien dan efektif, maka dapat diharapkan bahwa sistem pemberian

kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilisasi organisasi,

dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilisasi dan

pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

e. Merancang Kompensasi

Sebagai karyawan, kompensasi mempunyai peranan yang sangat penting

dalam rangka mencapai tujuan mereka, yaitu kesejahteraan saat ini dan masa
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depan. Sedangkan tujuan setiap organisasi dalam merancang system kompensasi

adalah:

1)Menarik orang yang berkualifikasi untuk bergabung dengan organisasi

2)Mempertahankan karyawan untuk tetap bekerja

3)Memotivasi karyawan untuk mencapai prestasi tinggi Gibson (1996) dalam

Lutfi (2006:19).

Agar tujuan kompensasi tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua

pihak, maka program kompensasi perlu ditetapkan berdasarkan Undang-

undang perburuhan, prinsip adil dan wajar (Hasibuan,2000:119).

Lebih lanjut, Hasibuan, 2000:119) menjelaskan tujuan kompensasi yaitu:

1)Memberikan Ikatan Kerjasama

2)Menciptakan Kepuasan Kerja

3)Berfungsi Sebagai Pengadaan Karyawan yang Efektif

4)Memberikan Motivasi

5)Menjaga Stabilitas Karyawan

6)Meningkatkan Disiplin

7)Meredusir Pengaruh Serikat Buruh

8)Meredusir Pengaruh Pemerintah

Dari tujuan kompensasi di atas dapat diketahui bahwa tujuan pemberian

balas jasa hendaknya memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan

dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapatkan laba, peraturan

pemerintah harus ditaati. Agar tujuan kompensasi diatas dapat tercapai dengan
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baik, maka perlu ditetapkan atas pemberian kompensasi, yang meliputi asas

keadilan dan asas kelayakan. Hasibuan (2000:121) menguraikannya sebagai

berikut:

1)Asas Adil

2)Asas Layak dan Wajar

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Kompensasi

Menurut Mangkunegara (2000:84) setidaknya ada enam faktor yang

mempengaruhi kebijakan kompensasi, yaitu faktor pemerintah, penawaran

bersama, standard dan biaya kehidupan, upah perbandingan, permintaan dan

persediaan dan kemampuan membayar. Keenam faktor tersebut diuraikan

sebagai berikut:

1) Faktor Pemerintah

2) Penawaran Bersama Antara perusahaan dan Pegawai

3) Standard dan biaya Hidup Pegawai

4)Ukuran Perbandingan Upah

5) Permintaan dan Penawaran

6)Kemampuan Membayar

Lebih lanjut, Hasibuan (2000:127) menyatakan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kompensasi antara lain:

1) Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

2) Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan

3) Serikat Buruh/Organisasi Karyawan
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4) Produktivitas Kerja Karyawan

5) Pemerintah Dengan Undang-undang dan Keppres
6) Biaya Hidup (Cost of Living)

7) Posisi Jabatan Karyawan

8) Pendidikan dan Pengalaman Kerja

9) Kondisi Perekonomian Nasional

10) Jenis dan Sifat Pekerjaan

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi dapat

disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya

tingkat upah/kompensasi. Hal ini perlu mendapat perhatian supaya prinsip

pengupahan adil dan layak lebih baik dan kepuasan kerja akan tercapai.

Kompensasi yang diberikan agar mempunyai efek positif, jumlah minimal yang

dihasilkan haruslah dapat memenuhi kebutuhan minimal serta sesuai dengan

peraturan yang sedang berlaku.

f. Bentuk-bentuk Kompensasi Karyawan

Secara umum, ada dua komponen dalam kompensasi, yaitu pembayaran

keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi dan bonus, dan

pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti

asuransi dan uang liburan yang dibayarkan majikan. (Dessler, 1997:85). Umar

(1999:202) membagi kompensasi menjadi dua macam yaitu imbalan yang

bersifat finansial (sering disebut kompensasi langsung) dan non finansial

(sering disebut kompensasi pelengkap atau kompensasi tidak langsung), yang

tidak berkaitan langsung dengan prestasi kerja. Martoyo (1996:114)
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menyatakan kompensasi berwujud kompensasi finansial, yaitu yang langsung

berupa uang, dan kompensasi non finansial yang tidak langsung berupa uang.

Hasibuan (2000:117) juga membedakan bentuk kompensasi menjadi dua, yaitu

kompensasi langsung yang berupa gaji, upah dan upah insentif dan kompensasi

tidak langsung yang berupa pemberian kesejahteraan karyawan.

Selanjutnya, kedua bentuk kompensasi diatas dijelaskan sebagai berikut:

1) Kompensasi Finansial

a) Gaji dan Upah

b) Insentif

Kompensasi non finansial merupakan bentuk-bentuk kompensasi yang

tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja, pemberian kompensasi

tidak langsung memberikan nilai penting tersendiri dikarenakan berkaitan

dengan kesejahteraan karyawan, jaminan masa depan, dan kelangsungan hidup

mereka di organisasi tempat mereka bekerja.

Pembinaan keamanan dan kesejahteraan karyawan merupakan suatu

bentuk kompensasi non finansial yang sangat penting dalam organisasi.

Keadaan aman dan sehat dari seseorang karyawan tercermin dalam sikap

individual dan aktivitas organisasional karyawan yang bersangkutan (Martoyo,

1996:127). Flippo (1990:56) membagi jenis-jenis tunjangan dalam beberapa

kategori utama, yaitu:

1) Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (Payment For Time Not Work).

2) Perlindungan terhadap bahaya (hazard protection)
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3) Pelayanan karyawan (Employee Service)

4) Pembayaran yang dituntut oleh hukum (legally reguired payment)

Sedangkan menurut Simamora (2003:442) menyatakan kompensasi dibagi

menjadi dua yaitu: kompensasi finansial langusng (Direct Finansial

Compensation) yang terdiri dari bayaran yang diperoleh seseorang dalam

bentuk gaji, upah, bonus dan komisi. Kompensasi finansial tidak langsung

(Indirect Finansial Compensation) yang disebut juga dengan tunjangan,

meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi

langsung.

Kompensasi nonfinansial (Nonfinansial Compensation) terdiri dari

kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari

lingkungan psikologis dan fisik dimana orang tersebut bekerja. Dari beberapa

pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa kompensasi terdiri dari

kompensasi terdiri dari: kompensasi finansial yang terdiri dari gaji, bonus,

insentif, asuransi kesehatan, dan tunjangan. Sedangkan kompensasi

nonfinansial terdiri dari tugas-tugas yang menarik, pengakuan, kerabat kerja

yang menyenangkan dan lingkungan kerja yang nyaman.

3. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja menunjukkan adanya kesesuaian antara harapan seseorang

ynag timbul dengan imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. Porter dalam

Sopiah (2008, hal 170) menambahkan , “ Job satisfaction is difference between

how much of something there should be and how much there is now” yang

menyatakan bahwa Kepuasan kerja adalah perbedaan antara seberapa banyak
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sesuatu yang seharusnya diterima dengan seberapa banyak sesuatu yang

sebenarnya dia terima.

Input merupakan sesuatu hal yang diberikan karyawan pada perusahaan

seperti, tenaga, pikiran, waktu, peralatan pribadi, dan lainlain. Sedangkan

output berupa sesuatu yang diperoleh dan dirasakan karyawan dari perusahaan

seperti, gaji dan benefit tambahan, hubungan sosial, dan lain-lain. “Kepuasan

kerja yang dirasakan karyawan diperoleh dari beberapa dimensi yaitu pekerjaan

itu sendiri, imbalan, supervisi, rekan kerja, peluang promosi, kondisi pekerjaan,

dan keamanan pekerjaan” (Ivancevich et al, 2007:90)

(Robbins, 1996 : 26) menyatakan bahwa, kepuasan kerja merupakan

suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya

ganjaran yang diterima seorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini

apa yang seharusnya mereka terima. Dengan kepuasan kerja tersebut

diharapkan pencapaian tujuan organisasi akan lebih baik dan akurat. Salah satu

faktor yang memungkinkan tumbuhnya kepuasan kerja termaksud adalah

pengaturan yang tepat dan andil atas pemberian kompensasi kepada para

karyawan.

Karyawan yang merasa nyaman, dihargai, memiliki kesempatan

mengembangkan diri, secara otomatis akan memusatkan perhatian dan

menunjukkan performa kerja yang baik terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Selain itu, sejauh mana perusahaan mampu merealisasikan apa yang menjadi

harapan dan tuntutan mereka, maka bekerja akan terasa memuaskan bagi

karyawan (Locke dalam Saranya, 2014). Setiap individu dalam perusahaan

dipastikan memiliki kebutuhan dan harapan masing-masing, beberapa diantara
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mereka sadar akan hal tersebut, sedangkan yang lain tidak menyadarinya.

Kebutuhan dan harapan tersebut yang menstimulasi perilaku karyawan pada

perusahaan. Jadi, kepuasan kerja merupakan representasi sikap dan penilaian

karyawan akan pekerjaan dan pemenuhan atas harapan mereka.

Sedangkan menurut Handoko (1992) dalam Sutrisno (2009, hal 75),

mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan

atau tidak menyenangkan bagi memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya para karyawan. Ini

tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu

yang dihadapi dilingkungan kerjanya.

Hasibuan (2007 : 199), tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada

karena setiap individu karyawan berbeda standart kepuasannya. Pengertian

dengan kepuasan kerja (job statisfactio) dimaksudkan keadaan emosional

karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa

kerja karyawan dari perusahaan / organisasi dengan tingkat nilai balas jasa

memang di inginkan oleh karyawan bersangkutan. Mangkunegara (2013)

berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan suatu perasaan yang

menyongkong atau tidak menyongkong diri pegawai yang berhubungan dengan

pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya.

Balas jasa karyawan ini, baik yang berupa finansial maupun non finansial.

Bila kepuasan kerja terjadi, maka pada umumnya tercermin pada perasaan

karyawan terhadap pekerjaannya, yang sering diwujudkan dalam sikap positif

kayawan tehadappekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi ataupun

ditugaskan kepadanya, dilingkungan kerjanya. Monitoring yang cermat dan
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kontinyu dari kepuasan kinerja karyawan tersebut sangat penting untuk

mendapatkan perhatian pimpinan organisasi, terutama bagian personalia.

Hal ini disebabkan karena masalah kepuasan kerja berpengaruh terhadap:

1) Tingkat absensi karyawan

2) Perputaran tenaga kerja

3) Semangat kerja

4)Keluhan-keluhan

5)Masalah-masalah personalia vital lainnya.

b. Indikator Kepuasan Kerja

Indikator-indikator yang mengacu pada Robbins dan Judge (2011) yaitu :

1. Kepuasan terhadap pekerjaan yaitu sikap senang atau tidak senang atas

pekerjaan yang karyawan dapatkan.

2. Kepuasan terhadap kesempatan promosi yaitu sikap senang atau tidak senang

karyawan akan promosi yang dilakukan perusahaan

3. Kepuasan terhadap rekan kerja yaitu sikap senang atau tidak senang

karyawan akan dukungan dari rekan kerjanya.

c. Faktor-Faktor Kepuasan Kerja
Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. jika

karyawan puas dengan pekerjaannya, maka ia akan betah bekerja pada

organisasi tersebut. Menurut Luthans dan Spector dalam buku Robins, Ada

lima faktor penentu kepuasan kerja yang disebut dengan Job Descriptive Index

diantaranya yaitu:

1) Pekerjaan itu sendiri.
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Kepuasan dari pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan, di

mana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk

belajar, kesempatan untuk menerima tanggungjawab dan kemajuan untuk

karyawan. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan

kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadian dan kepuasan kerja.

Jika persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi

puas. Selain itu, perkembangan karir (tidak perlu promosi) merupakan hal

penting untuk karyawan muda dan tua.

2) Gaji

Kepuasan kerja merupakan fungsi dari jumlah absolute dari gaji yang

diterima, derajad sejauh mana gaji memenuhi harapan-harapan tenaga kerja,

dan bagaimana gaji itu diberikan. Karyawan yang menginginkan sistem

pembayaran dan kebijakan promosi yang mereka anggap adil. tidak bermakna

ganda, dan sesuai dengan harapan

mereka. Ketika pembayaran dipandang adil berdasarkan tuntutan pekerjaan,

level keterampilan individu, dan standar pembayaran komunitas, maka

kepuasan berpotensi muncul.

3) Kesempatan promosi

Kesempatan promosi adalah kesempatan untuk maju dalam organisasi,

sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini di

karenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan memiliki

penghargaan, seperti promosi atas dasar senioritas atau kinerja dan promosi

kenaikan gaji. Lingkungan kerja yang positif dan kesempatan untuk
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berkembang secara intelektual dan memperluas keahlian dasar menjadi lebih

penting daripada

kesempatan promosi.

4) Pengawasan (Supervisor)

Pengawasan merupakan kemampuan supervisor untuk memberikan

bantuan teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 (dua) dimensi gaya pengawasan

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat pada

karyawan, diukur menurut tingkat di mana supervisor menggunakan

ketertarikan personal dan peduli pada karyawan, seperti memberikan nasehat

dan bantuan kepada karyawan, komunikasi yang baik dan meneliti seberapa

baik kerja karyawan. Yang kedua adalah iklim partisipasi atau pengaruh dalam

pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara

umum, kedua dimensi

tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan.

5) Rekan kerja

Bagi sebagian besar karyawan, pekerjaan juga harus dapat memenuhi

kebutuhan interaksi sosial mereka. kebutuhan tersebut dapat berupakebutuhan

dasar manusia untuk melakukan hubungan sosial akan terpenuhi dengan adanya

rekan kerja yang mendukung karyawan. Jika sekiranya terjadi konflik dengan

rekan kerja, maka akan berpengaruh pada tingkat kepuasan karyawan terhadap

pekerjaan.

Selain pandangan dari Luthans dan Spector mengenai faktor penentu

kepuasan kerja di atas. Maka ada juga pandangan yang tidak jauh berbeda
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Robbins menyatakan bahwa terdapat beberapa variabel yang menentukan

kepuasan kerja. Adapun variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kerja yang secara mental menantang

Karyawan lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberikan mereka

kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan

menawarkan beragam batas, kebebasan dan umpan

balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan.

2) Ganjaran yang pantas

Karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka

anggap adil, tidak kembar arti, dan sesuai dengan harapan mereka. Ketika

pembayaran upah dipandang adil berdasarkan tuntutan pekerjaan, tingkat

keterampilan individu, dan standar komunikasi, maka kemungkinan besar akan

menghasilkan kepuasan.

3) Kondisi kerja yang mendukung

Karyawan peduli akan lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Penelitian-

penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih menyukai kondisi fisik yang

tidak berbahaya atau nyaman.

4) Rekan kerja yang mendukung

Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang

berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi

kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidak mengejutkan bahwa

mitra kerja yang ramah dan mendukung menghantar kepuasan kerja yang

meningkat. Kesesuaian kepribadian dan pekerjaan Kecocokan yang tinggi
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antara kepribadian seseorang akan menghasilkan seorang individu yang lebih

terpuaskan.

d. Dampak Ketidakpuasan Kerja

Menurut Robbins dan Judge (2013, 78), ada konsekuensi ketika karyawan

menyukai pekerjaan mereka, dan ada konsekuensi ketika karyawan tidak

menyukai pekerjaan mereka. Sebuah kerangka teoritis (kerangka keluar –

pengaruh – kesetiaan – pengabdian) sangat bermanfaat dalam memahami

konsekuensi dari ketidakpuasan. Di bawah ini menunjukkan empat respon

kerangka tersebut, yang berbeda dari satu sama lain bersama dengan dua

dimensi: konstruktif/destruktif dan aktif/pasif. Respon – respon tersebut

didefinisikan sebagai berikut:

1. Keluar (exit): perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi

termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri.

2. Aspirasi (voice): secara aktif dan kontsruktif berusaha memperbaiki

kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah

dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja.

3. Kesetiaan (loyalty): secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya

kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan kecaman

eksternal dan mempercayai organisasi dan manajernya untuk “melakukan

hal yang benar”.

4. Pengabaian (neglect): secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih

buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus – menerus

kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan.
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Jadi ketika karyawan tersebut merasa puas dengan perkerjaannya sekarang

maka karyawan tersebut akan memberikan suatu timbal balik yang lebih baik,

bias berupa peningkatan kinerja atau komitmen terhadap organisasi atau

perusahaan dimana dia bekerja. Sedangkan ketika karayawan tidak merasa puas

maka karyawan cenderung berlakukan sebaliknya dari ketika merasa puas

dengan pekerjaannya tersebut.

Robbins (2001) ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja atau karyawan

dapat diungkapkan ke dalam berbagai macam cara, misalnya, selain

meninggalkan pekerjaan, karyawan selalu mengeluh, membangkang,

menghindari sebagian tanggung jawab pekerjaan mereka.

4. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan

Nitisemito (2012) menyatakan bahwa pengaruh kompensasi terhadap

karyawan sangatlah besar. Semangat kerja yang tinggi, keresahan dan loyalitas

karyawan banyak dipengaruhi oleh besarnya kompensasi. Pada umumnya,

pemogokan kerja yang sering terjadi di negara kita ini, sebagian besar

disebabkan karena masalah upah. Pembayaran kompensasi berdasarkan

keterampilan, sebenarnya dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan kinerja

karyawan, disamping dapat pula membuat karyawan frustasi. Bagi karyawan

yang memang memiliki keterampilan yang dapat diandalkan, maka pemberian

kompensasi berdasarkan keterampilan akan dapat meningkatkan kinerja,

sebaliknya bagi karyawan yang tidak memiliki keterampilan dan tidak

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan keterampilannya, maka sistem

pemberian kompensasi ini dapat mengakibatkan frustasi.
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b. Hubungan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Timoti 2018, bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja

karyawan. Seperti yang diungkapkan Robin & Coulter (2010) dimana kepuasan

kerja mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam

sikap positif pegawai terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi

dilingkungan kerjanya. Karyawan yang puas maka cenderung merasa senang

didalam perusahaan dan tidak merasa terbebani dalam

melakukan pekerjaannya.

c. Hubungan Kompensasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Sugiyarti (2009) menyatakan bahwa kompensasi dan kepuasan kerja

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini

berarti bahwa karyawan yang puas terhadap imbalan yang diberikan oleh

perusahaan baik dalam bentuk finansial maupun nonfinansial sebagai ganti atas

pengorbanannya kepada perusahaan akan senantiasa mempertahankan atau

bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapainya saat ini. Sunyoto (2012)

dan Moeheriono (2012) bahwa kompensasi yang sesuai dengan harapan

karyawan dapat menimbulkan adanya rasa puas sehingga karyawan akan

senantiasa meningkatkan kinerjanya, demikian sebaliknya kompensasi yang

tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan karyawan tidak puas sehingga

karyawan dapat mengekspresikannya dalam bentuk penurunan kinerja, protes

keras, mogok kerja
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C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dijelaskan, maka dapat disusun

kerangka berpikir yang menggambarkan pengaruh kompensasi dan kepuasan

kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Mitrawana Prima Malang. Kerangka

pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran mengenai kompensasi terhadap

kinerja karyawan Timoti (2018) berpendapat bahwa semakin baik kompensasi

maka akan semakin tinggi kinerja karyawan. Kompensasi yang diberikan

kepada karyawan menjadi penentu kinerja karena jika kompensasi tidak sesuai

dengan harapan pegawai maka kemungkinan besar karyawan tidak akan

menunjukkan kinerja yang baik. Dalam mengukur kompensasi menurut Husein

Umar (2007) antara lain yaitu gaji, bonus dan asuransi.

Selanjutnya pengaruh Mangkunegara (2013) berpendapat bahwa kepuasan

kerja merupakan suatu perasaan yang menyongkong atau tidak menyongkong

diri pegawai atau perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaan yang

karyawan lakukan. Indikator Robbins dan Judge (2011) terdiri dari, puas

terhadap pekerjaan itu sendiri, puas terhadap kesempatan promosi, dan puas

terhadap rekan kerja

Mangkunegara (2007) kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mathis dan

Jackson (2006, 378) Indikator untuk mengukur kinerja yaitu kualitas kerja,

kuantitas kerja dan ketepatan waktu. Kemudian peneliti merumuskan keangka

berfikir sebagai berikut :
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Gambar 1 Kerangka Pikir

Kinerja (y)

Y1.1 kwalitas kerja

Y1.2 kuantitas kerja

Y1.3 ketepatan
waktu

Gambar 2.1 : Hubungan antara Kompensasi, Kepuasan Kerja terhadap Kinerja

D.Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban pernyataan sementara yang perlu dibuktikan

lagi benar atau tidaknya. Setiap riset terhadap suatu object hendaknya dibawah

tuntunan suatu hipotesis yang berfungsi sebagai pegangan sementara maupun

jawaban yang sifatnya sementara dimana hal tersebut masih harus dibuktikan

kebenarannya (Umar, 2015:67). Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian. Dimana rumusan masalah penelitian telah

dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Pengembangan hipotesis pada penelitian

ini adalah sebagai berikut :
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Singodimejo (2000) kompensasi adalah balas jasa yang diterima seseorang

karyawan dari perusahaanya sebagai akibat dari jasa/tenaga yang telas

diberikan pada perusahaan tersebut. Namun demikian, tentunya pegawai juga

berharap agar kompensasi yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang

telah diberikan dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi pegawai

terutama untuk pengembangan karir mereka. Berdasarkan penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Stefanus (2015) tentang pengaruh kompensasi terhadap

kinerja karyawan mempunyai pengaruh signifikan dapat diketahui bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja

karyawan. Berdasarkan penelitian tersebut mengajukan hipotesis :

H1 : Terdapat pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja

karyawan CV Mitrawana Prima Malang

Berdasarkan hasil penelitian Funnisia 2015 bahwa variabel kepuasan kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Robbins (2008)

kepuasan kerja merupakan sikap umum seorang karyawan terhadap

pekerjaannya. Antara lain aspek-aspek seperti puas terhadap pekerjaan

karyawan, hubungan dengan pegawai lainnya dan pengawasan yang

dilakukan atasan.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan kepuasan terhadap kinerja karyawan

CV Mitrawana Prima Malang.

Purnami dkk, bahwa kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap

kinerja. Besar kontribusi kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja

karyawan. temuan ini juga sejalan dengan teori Herzberg, bahwasanya faktor

pemeliharaan dan pengawasan dari atasan perlu diciptakan untuk memelihara
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serta meningkatkan kinerja karyawan. Dengan adanya faktor pemeliharaan

seperti pemberian kompensasi yang layak dan adil, serta adanya pengawasan

dari atasan, maka hal tersebut dapat menumbuhkan semangat dalam bekerja

dan pada akhirnya kinerja pun akan meningkat.

H3 : Terdapat pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja

karyawan pada CV Mitrawana Prima Malang
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