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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terlebih dahulu sangat penting sebagai dasar pijakan 

dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil 

dari penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan kompensasi dan kepuasan 

kerja, adapun beberapa hasil penelitian terdaulu terkait dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian-penelitian terdahulu 

Judul  Nama Peneliti Hasil 

The impact of compensation on 

the job satisfaction of public 

sector construction workers of 

jigawa state of Nigeria 

Jamilu B. 

Ezekiel 

Sibashini 

Hasil dari penelitian ini 

adalah Upah dan 

Tunjangan tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja 

 

Effects of Compensation on 

Job Satisfaction Among 

Secondary School Teachers in 

Maara Sub – County if 

Tharaka Nithi, Kenya 

Mary Makena 

Abdrew T. 

Dennis K, 

hasil adanya pengaruh 

kompensasi terhadap 

kepuasan kerja guru. 
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Pengaruh Kompensasi 

Finansial dan Kompensasi 

Non-Finansial Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan 

Astika Failani 

M. Djudi M. 

Ika Ruhana 

Penelitian ini 

menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan 

antara kompensasi 

finansial dan non 

finansial dengan 

kepuasan kerja 

karyawan. 

Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan Bank Mega Dengan 

Motivasi Kerja Sebagai 

Variabel Moderasi 

Intan K. 

Alwi Suddin 

Hasil dari penilitian ini 

adalah adanya pengaurh 

yang signifikan dari 

kompensasi terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu secara umum diketahui 

bahwa kompensasi baik finansial maupun non-finansial dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja baik secara parsial maupun simultan, tetapi dalam beberapa kasus 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Jamilu kompensasi tidak memiliki 

pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Kompensasi 

Kompensasi memiliki peranan yang penting di bidang Sumber 

Daya Manusia. Menurut Swasto (2011:79) menyatakan bahwa kompensasi 

merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa 
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atas kontribusi tenaga dan pikiran yang telah dikembangkan pada 

organisasi. Adapun menurut Hasibuan (2008:118) Kompensasi adalah 

semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan.Kompensasi terbagi menjadi dua macam yaitu Kompensasi 

Finansial dan Kompensasi Non Finansial. 

2.2.2 Kompensasi Finansial 

 Kompensasi finansial merupakan segala bentuk kompensasi yang 

diterima dalam bentuk uang, terdiri dari kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung dimana kompensasi langsung meliputi bayaran 

yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah dan insentif. Menurut 

Mangkuprawira (2011:203) kompensasi tidak langsung disebut juga 

tunjangan yaitu semua imbalan yang tidak tercakup dalam kompensasi 

langsung yang berupa asuransi, bantuan social, uang cuti, uang pensiun, 

pendidikan dan sebagainya. 

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kompensasi 

finansial karyawan Menurut Simamora (2004), diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Upah dan gaji, merupakan basis bayaran yang seringkali 

digunakan bagi para pekerja produksi dan pemeliharaan. Upah 

pada umumnya berhubungan dengan tarif gaji per jam dan gaji 
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biasanya berlaku untuk tarif bayaran tahunan, bulanan atau 

mingguan. 

b. Insentif, yaitu tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji 

atau upah pokok yang diberikan oleh perusahaan. 

c. Tunjangan, yang meliputi asuransi kesehatan dan jiwa, 

program pensiun, liburan yang ditanggung perusahaan, dan 

tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan 

kepegawaian. 

2.2.3 Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi non finansial menurut Rivai (2004:357) 

merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

selain dalam bentuk uang. Kompensasi non finansial adalah 

kompensasi yang diberikan berupa pekerjaan dan lingkungan 

pekerjaan. Bentuk pekerjaan dapat berupa tugas-tugas yang 

menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa 

pencapaian sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa 

kebijakan yang sehat, supervisor yang kompeten, rekan kerja yang 

menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman (Simamora, 

2004). 

2.2.4 Sistem Pemberian Kompensasi 

Dalam pemberian kompensasi perusahaan harus memikul 

tanggung jawab atas terwujudnya prinsip layak dan prinsip adil 
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karena akan mempengaruhi lingkungan eksternal dan internal 

karyawan. Besar kecilnya kompensasi dapat memepengaruhi 

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Apabila 

pemberian kompensasi tepat maka akan karyawan akan 

memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mecapai tujuan 

organisasi. 

Sebaliknya jika kompensasi yang diberikan tidak atau 

kurang memadai, maka prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja 

karyawan mungkin akan turun. 

2.3 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai suatu tingkat emosi yang 

positif dan menyenangkan individu (Locke, 1976). Dengan kata lain, 

kepuasan kerja adalah suatu hasil perkiraan (presepsi) individu terhadap 

perkerjaan atau berbagai macam pengalaman positif dan menyenangkan 

bagi dirinya (Sutarto, 2015:120). 

Sedangkan menurut pernyataan Blum dan Naylor (1986) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja sebagai hasil dari berbagai sikap yang 

ditunjukkan oleh seorang karyawan. Atas dasar tersebut kepuasan kerja 

mencerminkan sikap yang berkaitan dengan pekerjaan individu yang 

meliputi faktor-faktor seperti gaji, supervisi, situasi, peluang untuk maju, 

penghargaan, kemampuan, dan penilaian pekerjaan yang adil dari atasan. 

Kepuasan kerja amat penting bagi karyawan, karena dengan 

terpenuhinya rasa puas maka akan berdampak positif pada kinerja 
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karyawan, sebaliknya jika rasa ketidakpuasan yang lebih dominan maka 

kinerja karyawan juga akan menurun. Menurut Middlemist dan Hitt (1998) 

orang yang rasa puas akan pekerjaannya tinggi cenderung akan bekerja 

lebih baik. 

2.3.1 Dimensi-dimensi kepuasan kerja 

 

Luthans (2006) menyatakan bahwa pengaruh utama dari kepuasan 

kerja karyawan ditunjukkan dari lima dimensi, yaitu: pekerjaan itu sendiri, 

gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. 

a. Pekerjaan itu sendiri  

Dalam hal ini, pekerjaan memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab. 

b. Gaji 

Gaji adalah sejumlah upah yang diterima dan tingkat ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibanding orang lain dalam 

organisasi. Gaji merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. 

Uang tidak hanya membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar, 

tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan untuk tingkat yang 

lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana 

manajemen memandang konstribusi mereka terhadap perusahaan. Benefit 

(gaji) tambahan juga penting, tapi tidak begitu berpengaruh. 
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c. Promosi  

Kesempatan promosi merupakan suatu kesempatan untuk maju 

dalam organisasi. Dengan strategi perataan organisasi dan pemberian 

wewenang, promosi dalam pengertian tradisional, yang berarti manapaki 

tangga kesuksesan dalam perusahaan. 

d. Pengawasan  

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia (pemimpin) untuk 

memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Pada saat ini, dapat 

dikatakan bahwa ada dua dimensi gaya pengawasan yang mempengaruhi 

kepuasan kerja. Dimensi pertama berpusat pada karyawan, diukur menurut 

tingkat penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada 

karyawan. Dimensi kedua adalah partisipasi atau pengaruh, karyawan 

berkemungkinan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi kepuasan mereka. 

e. Rekan kerja 

Merupakan tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan 

mendukung secara sosial. Rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif 

merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan 

secara individu. Kelompok kerja, terutama tim yang kuat dapat menjadi 

pendukungan, pemberi kenyamanan, penasihat, dan pemberi bantuan pada 

anggota individu. 
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2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

Wexley dan Yukl (1977) dalam Sutarto (2010) berpendapat bahwa 

pekerjaan yang terbaik bagi penelitian-penelitian tentang kepuasan kerja 

adalah dengan memperhatikan baik faktor pekerjaan maupun faktor 

individunya. Marihot (2010:292) mengemukakan adanya lima faktor yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja, faktor-faktor tersebut meliputi faktor 

yang berasal dari kompensasi baik finansial maupun non-finansial. 

Adapun kelima faktor tersebut adalah: 

a. Gaji, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan sebagai 

bentuk balas jasa atas apa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. 

b.Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi perkerjaan yang dilakukan seseorang 

apakah memiliki elemen yang memuaskan 

c. Rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa 

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan 

rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

d.Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petujuk 

dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan 

bagi seseorang atau menyenangkan dan hal ini dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja. 

e. Lingkungan Kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis disekitar 

tempat bekerja. 
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2.4 Hubungan Antar Variabel 

Mangkuprawira (2011:203) menjelaskan bahwa kompensasi 

mengandung arti tidak sekedar hanya dalam bentuk finansial saja tetapi juga 

bentuk non finansial. Jika dikelola dengan baik, kompensasi membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, dan 

menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, 

karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan 

meninggalkan perusahaan. 

Adapun akibat dari ketidakpuasan dalam pembayaran bisa jadi akan 

mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan, penyebab mogok kerja, dan 

mengarah pada tindakan-tindakan fisik dan psikologis, seperti meningkatnya 

derajat ketidakhadiran dan perputaran karyawan. Akan tetapi, jika terjadi 

kelebihan pembayaran, akan menyebabkan perusahaan dan individual 

berkurang daya kompetisinya dan menyebabkan kegelisahan, rasa bersalah 

dan suasana yang tidak nyaman di kalangan karyawan. 

Beberapa penelitian terdahulu juga mengatakan bahwa kompensasi dan 

kepuasan kerja saling berkaitan erat satu sama lain. Astika (2015) menemukan 

adanya pengaruh yang signifikan antara kompensasi finansial maupun non-

finansial secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan, hal ini 

menunjukkan bahwa kompensasi finansial dan non-finansial memiliki peran 

penting dalam membangun kepuasan kerja karyawan. 
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Kepuasan Kerja Karyawan 

(Y1) 

Y1.1 Supervisor 

Y1.2 Rekan Kerja 

Y1.3 Pekerjaan itu sendiri 

2.5 Kerangka Berpikir 

Lawler dalam Sutarto (2012) menyebutkan bahwa individu akan 

merasa puas terhadap bidang terntentu dari pekerjaan mereka (hubungan 

antara rekan kerja, atasan dan bawahan, dan/atau gaji). Adanya persepsi 

individu terhadap jumlah “income” yang seharusnya dia terima atas dasar 

hasil penilaian prestasi kerjanya dengan persepsinya tentang income yang 

secara nyata ia terimamemiliki pengaruh terhadap kepuasan. Jika individu 

mempersepsikan income yang dia terima lebih besar dari yang ia terima maka 

muncul rasa bersalah dan tidak adil. Sebaliknya, jika persepsi income yang ia 

terima kurang dari yang sepatutnya, maka ia merasa tidak puas. 

Berdasarkan teori tersebut maka didapatkan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian hubungan antara kompensasi finansial dan 

non-finansial dengan kepuasan kerja. 

H2 

Kompensasi 

Finansial (X1) 

X1.1 Gaji 

X1.2 Insentif 

X1.3 Tunjangan 

 

H1 

Kompensasi 

Non-Finansial (X2) 

X2.1 Pekerjaan 

X2.2 Lingkungan Kerja 

H3 
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2.6 Hipotesis 

Berdasarkan kajian literatur dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, 

maka ada beberapa hipotesa penelitian: 

H1: Kompensasi finansial mempengaruhi kepuasan kerja secara parsial 

H2: Kompensasi non-finansial mempengaruhi kepuasan kerja secara 

parsial 

H3: Kompensasi finansial dan non-finansial mempengaruhi kepuasan kerja 

secara simultan 


