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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dasar 

untuk melakukan penelitian ini.  Penelitian terdahulu menjelaskan tentang 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut 

tabel penjelesan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

1. Judul Penelitian Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Motivasi Kerja Sebagai 

Variabel Moderasi (Studi pada Agen PT. 

Jiwasraya Kantor Cabang Malang Kota) 

 

(Galaxy Mustofa:2017) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk mendeskripsikan insentif, motivasi 

dan kinerja agen PT. Jiwasraya Kantor 

Cabang Malang Kota. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

insentif terhadap kinerja. 

3. Untuk menguji dan menganalisis peran 

motivasi dalam memoderasi pengaruh 

insentif terhadap kinerja agen PT. 

Jiwasraya Kantor Cabang Malang Kota. 

Metode Penelitian 1. Menggunakan 3 variabel: variabel 

independen, variabel moderasi dan 

variabel dependen. 

2. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah rentang skala dan Moderated 

Regression Analysis (MRA). 

Hasil Penelitian 1. Insentif, kinerja dan motivasi disimpulkan 

sebagai berikut: (a) insentif yang berupa 

komisi, bonus wisata dan presistensi polis 

berjalan dengan baik, (b) kinerja karyawan 

sangat rendah dalam mencapai target 

premi dan polis secara kuantitas dan 
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No. Penelitian Terdahulu Uraian 

ketepatan waktu, (c) motivasi agen renah 

berkaitan dengan dorongan mengenai 

kebutuhan agen akan eksistensi, menjalin 

hubungan dan berkembang. 

2. Insentif berpengaruh positif terhadap 

kinerja. 

Motivasi memoderasi pengaruh insentif 

terhadap kinerja yang berarti apabila 

insentif semakin baik disertai motivasi 

yang semakin tinggi maka kinerja akan 

semakin tinggi. 

2. Judul Penelitian Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Motivasi kerja Sebagai Variabel Moderasi 

(Survei pada CV Bali Jaya Wijaya di 

Surakarta) 

 

(Stefanus Bagi Lalu Pada, Lamidi, 

Sumarno Dwi Saputra:2017) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh 

upah, lingkungan kerja dan motivasi 

terhadap terhadap kinerja karyawan pada 

CV Aji Bali Jayawijaya di Surakarta. 

2. Untuk menganalisis efek moderasi 

motivasi pada pengaruh upah dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada CV Aji Bali Jayawijaya di 

Surakarta. 

Metode Penelitian 1. Menggunakan 3 variabel: variabel 

independen, variabel moderasi dan 

variabel dependen. 

2. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah 1. Uji Asumsi Klasik: uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas, 2. 

Pengujian Hipotesis . 

Hasil Penelitian 1. Upah mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
2. Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
3. Motivasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
4. Motivasi tidak memoderasi pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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No. Penelitian Terdahulu Uraian 

3. Judul Penelitian Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya 

Kepemimpinan, dan Kompensasi Terhadap 

Kinerja Pada Karyawan di PT. Graha 

Service Indonesia Cabang Surakarta Dengan 

Motivasi Sebagai Variabel Moderating. 

 

(Novi Sri Rejeki Indra Putri, SL. 

Triyaningsih, dan Sutarno:2016) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh 

disiplin kerja, gaya kepemimpinan, 

kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 

pada karyawan. 

2. Untuk menganalisis apakah motivasi 

memoderasi pengaruh disiplin kerja, gaya 

kepemimpinan dan kompensasi terhadap 

kinerja pada karyawan PT. Graha Srvice 

Surabaya Cabang Surakarta. 

Metode Penelitian 1. Menggunakan 3 variabel: variabel 

independen, variabel moderasi dan 

variabel dependen. 

2. Teknik analisis data menggunakan 1. Uji 

Asumsi Klasik: uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan 

uji normalitas, 2. Pengujian Hipotesis . 

Hasil Penelitian 1. Ada pengaruh yang signifikan disiplin 

kerja, gaya kepemimpinan, kompensasi 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Graha Srvice Surabaya Cabang 

Surakarta. 

2. Motivasi tidak memoderasi pengaruh 

disiplin kerja, gaya kepemimpinan dan 

kompensasi terhadap kinerja pada 

karyawan di PT. Graha Service Surabaya 

Cabang Surakarta 

4. Judul Penelitian Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Motivasi Kerja Sebagai Variabel Moderasi. 

 

(Indah Wahyuni, Lamidi, dan 

Sutarno:2017) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisi signifikansi pengaruh 

kompensasi, lingkungan kerja dan 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 



14 
 

 

No. Penelitian Terdahulu Uraian 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompenasi 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan yang dimoderasi oleh variabel 

motivasi. 

Metode Penelitian 1. Menggunakan 3 variabel: variabel 

independen, variabel moderasi dan 

variabel dependen. 

2. Teknik analisis data menggunakan regresi 

linear berganda dan uji selisih mutlak. 

Hasil Penelitian 1. Kompensasi mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
2. Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
3. Motivasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi memoderasi pengaruh 
kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

5. Judul Penelitian Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan 

Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja 

Karyawa Bagian Akuntansi (Studi Kasus 

Pada Perusahaan Manufaktur di Surabaya). 

 

(Windy Aprilia Murty dan Gunasti 

Hudiwinarsih:2012) 

Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui apakah kompensasi, 

motivasi dan komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Metode Penelitian 1. Menggunakan 2 variabel: variabel 

independen dan variabel dependen. 

2. Teknik analisis data menggunakan 1. Uji 

Asumsi Klasik: uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan 

uji normalitas, 2. Pengujian Hipotesis . 

Hasil Penelitian 1. Kompensasi secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
2. Motivasi secra parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 
3. Komitmen secara parsial berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
Sumber: Jurnal Penelitian 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disajikan pada tabel di 

atas ada beberapa persamaan dalam penggunaan variabel terikat (dependen) 

pada setiap penelitian yakni kinerja karyawan. Sedangkan variabel bebas 

(independen) yang digunakan juga terdapat kesamaan yaitu kompensasi. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini juga terletak pada alat 

analisis yang diunakan oleh penelitian Saputra yakni Analisis Rergesi 

Moderasi. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra serta penelitian 

Sefanus, Lamidi, dan Dwi menggunakan variabel kompensasi tetapi lebih 

spesifik, yaitu menggunakan insentif dan upah. Selain itu pada peneltian ini 

penulis menggunakan sebanyak tiga variabel, sedangkan pada penelitian 

terdahulu terdapat empat variabel maupun lima variabel, jadi penelitian ini 

sifatnya menambah, mengurani dan juga menggabungkan dari variabel yang 

ada. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Kinerja Karyawan  

a. Definisi Kinerja Karyawan 

Setiap anggota sebuah organisasi dituntut untuk berupaya 

semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. 

Sebagai seorang profesional maka seorang anggota organisasi 

hendaknya berusaha selalu meningkatkan kinerjanya yang 

merupakan modal bagi keberhasilan sebuah organisasi. Kinerja 
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menurut Wibowo (2007:7) berasal dari “performance” yang 

memberikan pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, 

sebenarnya Amstrong dan Baron (dalam Wibowo, 2007:7) menjelaskan 

bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. Menurut Mathis dan Jackson 

(2006:113) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja pegawai adalah 

yang mempegaruhi seberapa banyak karyawan memberikan kontribusi 

kepada perusahaan. 

b. Faktor yang mempengaruhi kinerja  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mathis dan 

Jackson (2006:113) yaitu : 

1) Faktor kemampuan 

Faktor ini meliputi minat dan bakat karyawan serta kepribadian 

karyawan. 

2) Faktor usaha yang dilakukan 

Faktor ini meliputi motivasi, etika kerja, kehadiran dan 

rancangan tugas. 

3) Faktor dukungan organisasisional 

Faktor ini berisi pelatihan dan pengembangan, teknologi, 

standar kinerja, pemberian kompensasi atau imbalan, dan struktur 

organisasi. 



17 
 

 

c. Indikator – indikator kinerja 

Menurut Mathis dan Jackson (2006:378), indikator untuk 

mengukur kinerja karyawan yaitu: 

1) Kualitas, dapat diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. Hasil pekerjaan yang 

dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang 

diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

2) Kuantitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas 

yang ditugaskan beserta hasilnya. 

2. Kompensasi 

a. Definisi Pengertian Kompensasi 

Rivai (2005:357) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan/organisasi. Pemberian kompensasi merupakansalah satu 

pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia yang berhubungan 

dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai 

pertukuran dalam melakukan tugas keorganisasian. 

Sebaliknya Hasibuan (2008:118) mengemukakan kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada organisasi. Masalah kompensasi merupakan salah satu 

fungsi dari manajemen personalia yang rumit dan tidak mudah, karena 
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pemberian kompensasi merupakan salah satu tugas yang paling 

kompleks untuk keberlangsungan hidup karyawan maupun organisasi. 

Bagi perusahaan/organisasi, kompensasi memiliki arti yang 

sangat penting karena kompensasi mencerminkan perusahaan dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. 

Kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja 

karyawan,motivasi kerja, dan juga kepuasan kerja bahkan membuat 

karyawan berpaling kepada perusahaan lain.  

b. Macam - macam kompensasi 

Menurut Rivai (2005:358) kompensasi terbagi menjadi dua yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kompensasi Finansial berupa:  

a) Kompensasi finansial secara langsung yang terdiri dari:  

1. Gaji dan upah. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang 

diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya 

sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga 

dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, sedangkan upa 

adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan 

berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. 

2. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. 

3. Bonus adalah pembayaran sekaligus yang diberikan karena 

memenuhi sasaran kinerja atau uang yang dibayar sebagai balas 
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jasa atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan apabila 

melebihi target.  

b) 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. 

2) Kompensasi Non Finansial 

a) Pekerjaan (tugas pekerjaan yang menarik, tantangan, tanggung 

jawab, pengakuan dan rasa pencapaian). 

b) Lingkungan kerja (kebijakan kesehatan, supervise yang kompeten, 

kerabat yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman). 

Menurut Rivai (2005:359), tujuan pemberian kompensasi kepada 

para karyawan antara lain:  

1) Memperoleh SDM yang berkualitas  

Kompensasi yang sangat tinggi dibutuhkan untuk memberi daya 

tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsive 

terhadap penawaran dan permintaa pasar kerja karena para pengusaha 

berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. 

2) Mempertahankan karyawan yang ada  

Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak 

kompetitif dan akibatnya akan menimbulakan perputaran karyawan 

yang semakin tinggi. 
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3) Menjamin keadilan  

Menjamin kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan 

eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa 

pembayaran dikaitkan dengan nilai relative sebuah pekerjaan yang 

sama dibayar degan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti 

pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan 

dengan perusahaan lain di pasar kerja. 

4) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan 

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan 

dan bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku dimasa depan, 

rencana kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, 

tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. Jika  balas jasa  yang 

diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. 

5) Mengendalikan biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan 

memperoleh dan memepertahankan para karyawan dengan biaya yang 

beralasan. Tanpa manajemen kompensasi efektif, bias jadi pekerja 

dibayar dibawah atau diatas standar. 

6) Mengikuti aturan hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-

faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan 

kebutuhan karyawan. 
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7) Memfasilitasi pengertian  

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah 

dipahami oleh spesialis SDM, manajer operasi, dan para karyawan. 

8) Meningkatkan efisiensi administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk 

dapat dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, 

meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder 

dibandingkan dengan tujuan yang lain. 

Menurut Hasibuan (2008:123-125) Sistem pembayaran 

kompensasi yang umum diterapkan adalah:  

1) Sistem Waktu  

Dalam  sistem  waktu,  besarnya  kompensasi  (gaji,  upah)  

ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. 

2) Sistem Hasil (Output)  

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi/upah ditetapkan  atas 

kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, 

dan kilogram.  

3) Sistem Borongan  

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan 

besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya. 
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3. Motivasi  

a. Pengertian Motivasi 

Menurut Ernest J. McCrmick yang diterjemahkan oleh 

Mangkunegara (2012:94) menyatakan motivasi kerja didefinisikan 

sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Tanpa 

adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja sama bagi 

kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan 

tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat motivasi yang tinggi dari para 

karyawan, maka hal ini merupaka suatu jaminan atas keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Menurut Hasibuan (2001:143) pengertian motivasi adalah 

pemberian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang 

agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi 

dengan segala daya upaya untuk mencapai kepuasan. 

b. Teori ERG Alderfer (Clayton P. Alderfer) 

Clayton P. Alderfer menyatakan bahwa kebutuhan di tingkat 

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 yaitu :  
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1) Existence needs (kebutuhan untuk eksis/keberadaan) Kebutuhan ini 

berkaitan dengan kebutuhan biologis dan keamanan yang lebih 

terpuaskan oleh kondisi material dari pada hubungan interpersonal. 

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. 

4. Hubungan Antar Variabel  

a. Hubungan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Kompensasi yang baik pada suatu organisasi diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja para karyawan. Karyawan yang mendapatkan 

tambahan kompensai dari organisasi, maka ia cenderung akan berusaha 

untuk meningkatkan kinerjanya. Jika karyawan merasa imbalan yang 

diterimanya telah sebanding dengan kontribusi yang ia berikan, maka 

karyawan akan berusaha untuk mempertahankan dan bahkan 

meningkatkan kinerjanya dikemudian hari. Namun apabila karyawan 

merasa kompensasi yang ia dapatkan kurang sesuai dengan apa yang 

telah ia berikan kepada organisasi, maka karyawan cenderung enggan 

untuk berusaha meningkatkan kinerjanya (Muryanto, 2011). 
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b. Hubungan antara kompensasi dan kinerja yang di moderasi oleh motivasi 

kerja. 

Disamping adanya 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. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang 

dilakukan oleh Ipkoni (2006) meneliti tentang pengaruh kompenasi dan 

kondisi kerja terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai 

variabel pemoderasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

bahwa kompensasi dan kondisi kerja baik secara parsial maupun 

bersama–sama mempengaruhi kinerja karyawan dan motivasi 

memperkuat pengaruh kompensasi dan kondisi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka 

dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitan ini, seperti yang 

disajikan dalam gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

   

 

 

 

 

Kerangka pikir di atas dibuat untuk memberikan gambaran mengenai 

kinerja karyawan menurut menurut Mathis dan Jackson (2006:378) yang 

mencangkup kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Adapun teori tentang 

kompensasi didasarkan pada teori dari Rivai (2005:358) yang terdiri dari 

kompensasi langsung yang meliputi gaji dan bonus. Sementara untuk teori 

motivasi, dirumuskan berdasarkan teori Alderfer yang terdiri dari kebutuhan 

untuk keberadaan, menjalin hubungan dan berkembang.  

D. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2015:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan penjelasan dan kajian teori serta kerangka pikiran pada 

Motivasi (Z) 

Z1 : Kebutuhan eksistensi/keberadaan 

Z2 : Kebutuhan social 

Z3: Kebutuhan untuk berkembang/tumbuh 

 

Kompensasi (X) 

X1 : Upah 

X2 : Bonus 

X3  : Asuransi 

Kecelakaan Kerja 

  

 

 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

Y1 : Kuantitas 

Y2 : Kualitas  
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pembahasan sebelumnya maka penulis dapat membuat hipotesis pada 

penelitian sebagai berikut: 

Adanya sistem kompensasi yang baik pada suatu organisasi diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja para karyawan. Namun apabila karyawan merasa 

kompensasi yang didapatkan kurang sesuai dengan apa yang telah diberikan 

kepada organisasi, maka karyawan cenderung enggan untuk berusaha 

meningkatkan kinerjanya. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian Puji dan Sumaryanti (2013) dimana 

hasil dari penelitiannya yaitu kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

H1 : Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. Dwi 

Putra Perkasa Garment Malang 

Disamping adanya sistem kompensasi yang diterapkan pada organisasi, 

diduga ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. Salah satunya 

adalah faktor motivasi kerja yang terdapat dalam diri pegawai. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian menurut Firmandari (2014) tentang 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja 

sebagai variabel moderasi pada bank syariah mandiri kantor cabang 

Yogyakarta membuktikan kompensasi mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan dan motivasi memoderasi hubungan 

antara kompensasi dengan kinerja. 

H2 : Motivasi kerja memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 


