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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Kompensasi 

2.1.1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang dan barang 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu: kompensasi langsung 

(direct compensation) berupa gaji, upah, dan upah insentif, kompensasi tidak 

langsung (indirect compensation) berupa promosi dan lingkungan kerja 

(Hasibuan, 2013). 

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan 

sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau organisasi (Ardana, 

2012). 

Berdasarkan pengertian kompensasi dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

merupakan bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk dari 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan 

sebagian cara untuk membuat karyawan merasa dihargai dan sebagai bentuk 

pencapaian dari apa yang telah dilakukan. 

Selain bentuk dari imbal balik dari apa yang telah dilakukan, kompensasi 

diberikan kepada karyawan juga berupa sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. Hal ini dikarenakan setiap makhluk hidup memiliki kehidupan yang 

berkelanjutan dan setiap kehidupan memiliki kebutuhan akan pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, karyawan akan 

merasa tenang dan merasa aman dalam bekerja dalam sebuah perusahaan.  
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2.1.2. Tujuan kompensasi 

Tujuan dari pemberian kompensasi antara lain adalah: (Hasibuan, 2013). 

1. Ikatan kerjasama 

Pemberian kompensasi menjadikan ikatan kerja sama formal antara 

atasan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan atasan wajib membayar kompensasi sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja 

Pemberian balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Pemberian program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang komperatif maka stabilitas karyawan lebih 

terjamin karena turn over relatif kecil.  
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6. Disiplin 

Pemberian balas jasa yang besar maka disiplin karyawan semakin baik. 

Dan karyawan akan menyadari, serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

Pemberian program kompensasi yang baik membuat pengaruh serikat 

buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaan. 

8. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan 

yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah 

dapat dihindarkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tujuan dari 

perusahaan memberikan kompensasi pada karyawan adalah untuk menghargai 

hasil kerja karyawan yang telah bekerja pada perusahaan selama batas waktu yang 

telah ditentukan. 

2.1.3. Jenis-jenis Kompensasi 

Secara umum kompensasi terbagi menjadi dua tipe atau dinamakan 

dengan kategori imbalan yaitu imbalan intrinsik (intrinsic rewards) dan imbalan 

ekstrinsik (exstrinsic rewards) (Simamora, 2010).  
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Berikut merupakan penjelasan dari dua tipe imbalan tersebut: 

a. Imbalan intrinsik 

Imbalan intrinsik (intrinsic reward) adalah imbalan yang dinilai di 

dalam dan dari karyawan sendiri. Imbalan intrinsik bersifat internal dan 

normalnya berasal dari keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas atau tugas 

tertentu. Imbalan intrinsik melekat/inheren pada aktivitas itu sendiri, 

pemberiannya tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain 

atau hal lainnya. Tipe imbalan intrinsik paling lazim yang relevan 

dengan perilaku organisasi adalah perasaan yang berbeda yang dialami 

oleh orang-orang akibat kinerja. Imbalan intrinsik berpotensi untuk 

memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu di dalam 

organisasi, dan memiliki beberapa manfaat sebagai alat imbalan dan 

motivasi kinerja yang efektif. 

b. Imbalan ekstrinsik 

Imbalan ekstrinsik tidak mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara 

alamiah atau secara inheren, namun diberikan kepada seseorang oleh 

pihak eksternal atau dari luar. Sebagian besar imbalan ekstrinsik 

dikendalikan dan dibagikan secara langsung oleh organisasi dan lebih 

berwujud daripada imbalan intrinsik. Imbalan ekstrinsik sering 

diaplikasikan oleh organisasi dalam usaha untuk mempengaruhi 

perilaku dan kinerja anggotanya. Uang merupakan imbalan ekstrinsik 

yang paling sering digunakan di dalam organisasi, dan diberikan dalam 

bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai bisnis. Gaji, bonus, 

kenaikan jabatan, dan program pemberian keuntungan merupakan 
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indikasi di mana uang dimanfaatkan sebagai imbalan ekstrinsik di 

dalam organisasi sesungguhnya penggunaan uang sebagai imbalan 

ekstrinsik meluas, uang sama sekali bukan satu-satunya imbalan 

ekstrinsik yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku dan 

kinerja anggotanya. 

2.1.4. Komponen Kompensasi 

Komponen kompensasi terdiri atas dua komponen, yakni; kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri atas gaji, 

tunjangan, dan insentif (komisi dan bonus). Sedangkan kompensasi tidak 

langsung terdiri atas promosi dan lingkungan kerja (Mondy dan Robert, 2010). 

1. Kompensasi Langsung 

1. Gaji 

Adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan dengan 

jumlah tanpa menghiraukan jam kerja dan banyaknya unit yang 

dihasilkan. 

2. Tunjangan  

Adalah pembayaran kompensasi kepada karyawan secara tidak langsung 

untuk setiap pekerjaan di perusahaan. 

3. Insentif 

Adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada setiap 

karyawan yang bekerja melampaui standar yang telah ditentukan, dan 

dapat memotivasi kinerja karyawan. 

 



10 

 
 

2. Kompensasi Tidak Langsung 

a. Promosi 

Yaitu kesempatan yang diberikan untuk karyawan yang dipindahkan ke 

pekerjaan lain dimana tanggung jawabnya lebih besar dan mendapatkan 

penghasilan yang lebih besar. 

b. Lingkungan kerja 

Yaitu lingkungan tempat kerja yang mempengaruhi efisiensi dan 

efektivitas kerja. Seperti kebersihan dan kerapian tempat kerja serta 

hubungan dan komunikasi yang baik terhadap pimpinan dan rekan kerja 

di perusahaan. 

2.1.5. Faktor yang mempengaruhi sistem kompensasi 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi sebagai berikut: 

(A.A.Anwar Prabu M, 2010) 

1. Faktor Pemerintah 

2. Penawaran Bersama Antara Perusahaan dan Pegawai 

3. Standard dan Biaya Hidup Pegawai 

4. Ukuran Perbandingan Upah 

5. Pemerintah dan Persediaan 

6. Kemampuan Membayar 

1. Faktor pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

mminimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku,biaya transportasi/ 

angkutan, inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi perusahan dalam 

menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 
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2. Penawaran bersama antara perusahan dan pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada 

saat terjadinya tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan 

oleh perusahan kepada pegawainya. 

3. Standard dan biaya hidup pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standard dan biaya hidup 

minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar pegawai haus terpnuhi. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan keluarganya, maka 

pegawai akan merasa aman. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman 

pegawai akan memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan penuh motivasi 

untuk mencapai tujuan perusahaan. 

4. Ukuran perbandingan upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran 

besar kecilnya perusahan, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja pegawai. 

Artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat 

pendidikan , masa kerja, dan ukuran perusahaan. 

5. Permintaan dan persediaan 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya kondisi 

pasar pada saat itu perlu di jadikan bahan pertimbangan dalam menentukan 

tingkat upah pegawai. 
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6. Kemampuan membayar 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu didasarkan pada 

kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya jangan 

sampai menentukan kebijakan kompensasi di luar batas kemampuan yang ada 

pada perusahaan. 

2.1.6. Sistem kompensasi 

Ada Tiga sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan, sistem 

sistem tersebut yakni: (Hasibuan, 2013). 

1. Sistem Waktu 

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan 

standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Sistem waktu biasanya 

ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur. besar kompensasi sistem waktu 

hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi 

kerjanya. Kelebihan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah 

dan besarnya kompensasi yang akan dibayar tetap. Kelemahan sistem 

waktu ialah pekerja yang malas pun kompensasinya tetap dibayar sebesar 

perjanjian. 

2. Sistem Hasil (output) 

Dalam sistem hasil (output) besar kompensasi yang dibayar selalu 

didasarkan kepada hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu 

mengerjakan. kelebihan sistem hasil memberikan kesempatan kepada 

karyawan yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan 

memperoleh balas jasa yang lebih besar. sedangkan kelemahan sistem ini 
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ialah kualitas barang/karya yang dihasilkan kurang baik dan 

pegawai/karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga 

kurang manusiawi. 

3. Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara suatu cara penetapan besarnya 

jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. 

penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, 

lama mengerjakan, serta banyaknya alat yang digunakan untuk 

menyelesaikannya. dalam sistem borongan pekerja bisa mendapatkan 

balas jasa besar atau kecil, tergantung atas kecermatan kalkulasi karyawan. 

2.1.7. Asas-asas Kompensasi 

Asas kompensasi adalah adil dan layak dengan memperhatikan undang-

undang perburuhan yang berlaku (Triton, 2010). 

1. Asas Adil  

Nilai kompensasi yang diberikan kepada karyawan hendaknya 

memenuhi  dan sesuai dengan kinerja, prestasi, produktivitas, kualitas 

pekerjaan, resiko pekerjaan, tingkat tanggung jawab pekerjaan, jabatan 

pekerja, serta memenuhi persyaratan internal konsistensi. 

2. Asas Layak dan Wajar  

Asas ini berarti kompensasi yang diterima karyawan hendaknya 

dapat memenuhi harapan karyawan dan sesuai dengan pekerjaan yang 

dilakukannya. 
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2.2. Motivasi 

2.2.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan 

kerja bagi seorang karyawan agar mau bekerja sama, bekerja efektif, dan 

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 

2013). 

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan (Handoko, 2014). 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

merupakan sebuah dorongan yang diberikan atasan kepada bawahan guna 

membuat karyawan lebih termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Bila 

karyawan diberikan motivasi, maka seseorang lebih terdorong untuk bersemangat 

dalam melaksanakan pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

2.2.2. Teori Kebutuhan 

Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada 

dalam diri (Mangkunegara, 2010). 
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1. Abraham Maslow mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia 

adalah sebagai berikut: (Mangkunegara, 2010). 

A. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, 

perlindungan fisik, bernapas, seksual. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan tingkat terrendah atau disebut pula sebagai kebutuhan 

yang paling dasar. 

B. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk bebas dari ancaman, 

diartikan sebagai aman dari peristiwa atau lingkungan yang 

mengancam. 

C. Kebutuhan untuk merasa memiliki, kebutuhan akan pertemanan, 

afiliasi, interaksi, dan cinta. 

D. Kebutuhan harga diri, kebutuhan akan harga diri dan rasa hormat 

dari orang lain. 

E. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, merupakan kebutuhan 

tertinggi, yaitu berupa kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri 

sendiri dengan secara maksimum menggunakan kemampuan, 

ketrampilan, dan potensi. 

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

Teori ERG merupakan refleksi dari nama tiga dasar kebutuhan, yaitu: 

(Wijono, 2010). 

A. Kebutuhan keberadaan (existence). Kebutuhan yang dipuaskan 

oleh faktor-faktor seperti makanan, udara, imbalan dan kondisi 

tubuh. 
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B. Kebutuhan relasi (relatedness). Kebutuhan yang dipuaskan oleh 

hubungan sosial dan interpersonal yang berarti. 

C. Kebutuhan pertumbuhan (growth needs). Kebutuhan yang 

terpuaskan jika individu membuat kontribusi yang produktif atau 

kreatif. 

3. Teori Kebutuhan Dua Faktor Herzberg  

Herzberg menggolongkan kebutuhan-kebutuhan dalam dua faktor saja. 

Yaitu : (Wijono, 2010). 

1. Motivasi (Motivation) 

a. Pekerjaan itu sendiri 

b. Prestasi 

c. Kemungkinan pertumbuhan 

d. Tanggung jawab 

e. Kemajuan 

f. Pengakuan 

g. Status  

2. Kesehatan (Hygiene) 

a. Hubungan dengan penyedia 

b. Hubungan antar kolega 

c. Hubungan dengan bawahan 

d. Kualitas penyeliaan 

e. Kebijakan perusahaan dan administrasi 

f. Keamanan kerja 

g. Kondisi-kondisi kerja 

h. Gaji 
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4. Teori Kebutuhan McClelland 

Teori yang juga mempunyai peran penting dalam kaitannya dengan 

usaha individu untuk mencapai tingkah laku tertentu dalam 

merealisasikan prestasi kerja adalah motivasi berprestasi yang 

dikembangkan oleh David McClelland. Dalam teorinya, McClelland 

mengemukakan tiga motif, yaitu : 

a. Kebutuhan akan kekuasaan 

Kebutuhan untuk kekuasaan yang merupakan refleksi dari 

dorongan mencapai otoritas untuk memiliki pengaruh terhadap 

orang lain (Mangkunegara, 2010).  

Misalnya, Supervisor secara umum terpaksa menggunakan paling 

tidak kekuasaannya terhadap para karyawan yang mempunyai 

prestasi kerja kurang baik (Wijono, 2010). 

b. Kebutuhan Afiliasi 

Kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk 

berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak 

mau melalukan sesuatu yang merugikan orang lain 

(Mangkunegara, 2010). 

Misalnya, Supervisor berusaha untuk dapat meningkatkan 

kerjasama dengan bawahannya dalam mencapai kerja yang 

diinginkan bersama (Wijono, 2010). 
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c. Kebutuhan Berprestasi 

Kebutuhan untuk berprestasi adalah kebutuhan melakukan 

pekerjaan lebih baik dari sebelumnya, selalu berkeinginan 

mencapai prestasi lebih tinggi (Mangkunegara, 2010).  

Misalnya, Supervisor mempunyai keinginan memperoleh 

kesempatan untuk dapat mecapai kenaikan tingkat atau 

meningkatkan karir untuk mencapai prestasi kerja (Wijono, 

2010). 

2.2.3. Tujuan Motivasi 

Memotivasi karyawan dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta 

memberi semangat kepada karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Tujuan 

motivasi antara lain : (Sunyoto Danang, 2013) 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan 

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

4. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan 

5. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

6. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi betujuan 

untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan peningkatan prestasi 

kerja dari para karyawan. 
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2.2.4. Jenis-Jenis Motivasi 

Ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif 

(Hasibuan, 2013). 

a. Motivasi Positif   

Motivasi positif merupakan salah satu cara manajer untuk memotivasi 

bawahannya dengan memberikan hadiah kepada mereka yang 

berprestasi di atas prestasi standar. Pemberian motivasi positif 

membuat semangat kerja bawahannya akan meningkat karena 

umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

b. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif merupakan salah satu cara manajer memotivasi 

bawahannya dengan memberi sebuah hukuman. Pemberian motivasi 

negatif ini membuat semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu 

pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk 

jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. 

Motivasi sebagai kekuatan mental individu memiliki Dua jenis tingkat 

kekuatan, yaitu: (Dimyati dan Mudjiono, 2010) 

a. Motivasi Primer 

Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, 

motif dasar tersebut berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. 
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b. Motivasi Sekunder 

Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari, motif ini dikaitkan 

dengan motif sosial, sikap dan emosi dalam belajar terkait komponen 

penting seperti afektif, kognitif, dan kurasif.  Sehingga motivasi sekunder 

dan primer sangat penting dikaitkan oleh karyawan dalam usaha 

mencapai kinerja yang baik.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis motivasi 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan, serta memotivasi karyawan agar 

dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan maksimal didalam sebuah organisasi 

atau perusahaan. 

2.3. Kinerja 

2.3.1. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan (Mangkunegara, 2010). 

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut (Wibowo, 2010). 

Dari pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam sebuah 

organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepada individu atau kelompok tersebut. Selain itu, kinerja juga menjadi sebuah 

tolok ukur dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi. 
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2.3.2. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individual: (Mathis dan Jackson, 

2011). 

1. Kemampuan individual untuk melakukan pekerjaan tersebut. Terdiri 

dari bakat, minat, dan faktor kepribadian. 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan. Terdiri dari motivasi, etika kerja, 

kehadiran, rancangan tugas. 

3. Dukungan organisasi. Terdiri dari pelatihan dan pengembangan 

standar kerja, manajemen dan rekan kerja. 

Hubungan ketiga faktor ini diakui secara luas dalam literatur manajemen, sebagai 

berikut: 

 

Sumber : Mathis dan Jackson (2011) 

Kinerja individual ditingkatkan sampai tingkat dimana ketiga komponen 

tersebut ada dalam diri karyawan. Akan tetapi kinerja berkurang apabila salah satu 

faktor ini dikurangi atau tidak ada. 

2.3.3 Pengukuran Kinerja 

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah 

selama melaksanakan pekerjaan terdapat deviasi dari rencana yang telah 

ditentukan, atau apakah kinerja dapat melakukan pekerjaan sesuai jadwal yang 

ditentukan, atau apakah hasil kinerja yang telah dicapai sesuai dangan apa yang 

diharapkan. Pengukuran yang tepat dapat dilakukan dengan cara: (Wibowo, 

2010). 

Kinerja (Performance) = Kemampuan (Ability) X Usaha (Effort) X Dukungan (support) 
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1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah 

terpenuhi 

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan 

3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja 

4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang 

perlu diperhatikan 

5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas 

6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya 

7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan. 

Berdasarkan pada lingkup penggunaanya, dalam lingkup individual, tim 

dan organisasi (Wibowo, 2010). 

a. Ukuran Individu 

Ukuran kinerja bagi individu berhubungan dengan akuntabilitas 

dan ditetapkan dalam kriteria kuantitas, kualitas, produktivitas, 

ketepatan waktu, dan efektivitas biaya. Dengan demikian, ukuran 

kinerja individual sangat bervariasi menurut pekerjaan dan tanggung 

jawab.  

1. Kuantitas, dinyatakan dalam bentuk jumlah output, atau 

persentase antara output aktual dengan output yang menjadi 

target. 

2. Kualitas, dinyatakan dalam bentuk pengawasan kualitas yang 

bervariasi di luar batas, jumlah keluhan yang masih dalam batas 

yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan toleransi. 

3. Produktivitas, diukur sebagai output per pekerjaan. 
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4. Ketepatan waktu, dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas 

waktu pengiriman, jumlah unit yang dapat diselesaikan tepat 

waktu. 

5. Pengawasan biaya, sebagai biaya per unit produksi, variasi upah 

buruh langsung/ tidak langsung. 

b. Ukuran Tim 

Ukuran kinerja tim dapat menghubungkan dengan output tim, 

proses tim, hubungan tim dengan pelanggan, standar kualitas, kecepatan 

respon atau waktu pengiriman, manajemen proyek, hasil keuangan dan 

pengawasan biaya. 

2.4. Hubungan Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

2.4.1. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja Karyawan 

Apabila kompensasi yang diberikan tepat maka kinerja karyawan akan 

semakin baik, dan sebaliknya apabila jika kompensasi yang diberikan tidak tepat 

maka kinerjanya akan semakin buruk (Hasibuan, 2013). 

Manajemen dan para pekerja perlu sama-sama menyadari kaitan yang 

sangat erat antara tingkat upah dan gaji dengan tingkat kinerja karyawan (Siagaan, 

2012). Hal ini menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang layak akan 

menambah kinerja karyawan menjadi lebih baik. 
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2.4.2. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Karyawan  

Motivasi dapat meningkatkan kinerja karyawan, makin tinggi motivasi 

yang diberikan, maka akan mengakibatkan kinerja bertambah dan cenderung naik, 

karena motivasi sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja karyawan 

(Mangkunegara, 2010). 

Hal ini menunjukkan bahwa dorongan dalam pelaksanaan kerja karyawan 

mampu memberikan rangsangan untuk karyawan dalam menghadapi tantangan 

pekerjaan. Motivasi bersifat membangun, mendorong, dan memberikan keinginan 

bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih.  
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2.5. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama peneliti Judul Penelitian Metode Analisis Hasil Penelitian 

1. Rahayu (2014) 

Effect of Compensation 

on Motivation, 

Organizational 

Commitment and 

Employee Performance 

(Studies at Local 

Revenue Management in 

Kendari City) 

Regresi Linier 

Berganda 

1. Kompensasi berperan 

penting untuk meningkatkan 

motivasi karyawan dalam 

Manajemen Pendapatan 

Daerah. 

2. Kompensasi mampu 

memperkuat komitmen 

organisasi karyawan pada 

Manajemen Pendapatan 

Daerah. 

3. Kompensasi tinggi yang 

konsisten dengan gaji 

kondisi karyawan, insentif 

dan manfaat tidak selalu 

mampu mendongkrak 

kinerja karyawan. 

4. Motivasi dengan indikator 

pencapaian kebutuhan, 

afiliasi kebutuhan dan 

kebutuhan daya mampu 

memperkuat komitmen 

organisasi. 

5. Motivasi yang tinggi akan 

memberikan arti yang sangat 

signifikan untuk 

meningkatkan kinerja 

karyawan. 

6. Komitmen organisasi yang 

mampu meningkatkan 

kinerja karyawan yang 

dilihat dari kualitas, 

kuantitas dan waktu 

karyawan. 

7. kinerja karyawan akan 

meningkat ketika dimediasi 

oleh motivasi dan komitmen 

organisasi, baik sebagian 

maupun bersama-sama. 

Bersambung ke hal 26 
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Lanjutan Tabel 2.1 

       Bersambung ke hal 27 

 

 

 

2. 

Akbar (2013) 

 

Pengaruh Motivasi 

Intrinsik dan Motivasi 

Ekstrinsik terhadap 

Kinerja Karyawan pada 

PT Perkebunan 

Nusantara XII (Persero) 

Regresi Linier 

Berganda 

1. Pengaruh motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik 

berpengaruh secara 

simultan dan parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Diantara kedua variabel 

independen diketahui 

variabel yang memiliki 

pengaruh paling besar 

terhadap kinerja karyawan 

yaitu variabel motivasi 

ekstrinsik. 

3. 

Kusuma (2015) 

 

Pengaruh Motivasi dan 

Pelatihan terhadap 

Kinerja (studi pada 

karyawan PT. PLN 

(Persero) Distribusi 

Jawa Timur Area 

Malang) 

Regresi linier 

berganda 

1. Secara simultan dan parsial 

menunjukkan bahwa 

motivasi dan pelatihan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. 

2. Motivasi merupakan 

variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap 

kinerja. 

4. Sari (2012) 

Pengaruh Kompensasi 

dan Motivasi terhadap 

Kepuasan Kerja 

Karyawan (penelitian ini 

pada karyawan Pandu 

Logistic jl. Ciliwung no. 

57 Malang) 

Regresi linier 

berganda 

1. Variabel kompensasi dan 

motivasi secara simultan 

dan parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

karyawan. 

2. Kompensasi merupakan 

variabel dominan yang 

berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

5. Nurcahyani (2016) 

Pengaruh kompensasi 

dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening  

Analisis Jalur 

(Path analysis) 

1. Kompensasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan 

kerja 

2. Motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

3. Kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap karyawan 

4. Motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

5. Kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

6. Juliningrum (2013) 

Pengaruh Kompensasi, 

Budaya Organisasi, 

terhadap Motivasi Kerja 

dan Kinerja Pegawai 

PTIIK UB 

Analisis Jalur 

(Path analysis) 

1.  Kompensasi belum mampu 

memberikan kontribusi  

terhadap motivasi kerja dan 

kinerja.  

2. Budaya organisasi seperti 

penerapan tentang aturan-

aturan yang diberikan pegawai 

berpengaruh terhadap motivasi 

kerja pegawai PTIIK UB. 

Budaya Organisasi 

memberikan kontribusi 

terhadap motivasi kerja dan 

kinerja Artinya,  

4. Motivasi kerja mampu 

memberikan kontribusi 

terhadap kinerja pegawai. 

7. Felisita (2016) 

Pengaruh Pelatihan, 

Pengembangan, 

Kompensasi, dan 

Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

(Studi Kasus pada 

Karyawan Administrasi 

Universitas Sanata 

Dharma Yogyakarta) 

Regresi linier 

berganda 

1. Hasil Uji Simultan (F) 

berpengaruh terhadap variabel 

terikat Y (kinerja karyawan).  

2. Hasil Uji Parsial (t) variabel  

yang berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

adalah variabel pelatihan (X1) 

sedangkan yang tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan adalah varaibel 

pengembangan (X2), 

kompensasi (X3) dan variabel 

motivasi (X4). 

3. Hasil uji R² Berdasarkan hasil 

uji R² variabel bebas 

(pelatihan, pengembangan, 

kompensasi dan motivasi) 

memberikan kontribusi 

perubahan dalam variabel 

terikat (kinerja karyawan) 

sebesar 18,3% 

8.  
Istiani (2016) 

 

“Pengaruh Kompensasi, 

Motivasi dan Komitmen 

Organisasional terhadap 

Kinerja Karyawan 

Bagian Akuntansi”  

  
 

Regresi linier 

berganda 

1. Kompensasi dan Komitmen 

Organisasional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

bagian akuntansi. 

2. Motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian akuntansi 

Sumber : Data diolah Peneliti (2017)  
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Untuk selanjutnya perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2014) dengan judul: Effect of 

Compensation on Motivation, Organizational Commitment and 

Employee Performance (Studies at Local Revenue Management in 

Kendari City). 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas 

motivasi, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan sebagai variabel 

terikat. Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian regresi linier berganda. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013) dengan judul :  Pengaruh 

Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).  

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, jumlah 

responden dan variabel bebas yaitu kompensasi. Sedangkan persamaan 

dengan penelitian ini adalah metode penelitian, dan variabel bebas yang 

digunakan yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik serta variabel 

terikat berupa kinerja karyawan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2015) dengan judul : Pengaruh 

Motivasi dan Pelatihan terhadap Kinerja (Studi pada Karyawan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Timur Area Malang). 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, jumlah 

responden dan variabel bebas yaitu pelatihan. Sedangkan persamaan 

dalam penelitian ini berupa metode dan variabel terikat dari penelitian. 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) dengan judul: Pengaruh 

Kompensasi dan Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi 

pada karyawan Pandu Logistic Jl. Ciliwung No. 57 Malang). 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat penelitian, variabel terikat, 

dan jumlah responden. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah 

metode penelitian dan variabel bebas yaitu kompensasi dan motivasi 

serta teori motivasi yang digunakan yaitu teori motivasi Herzberg. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurcahya (2016) dengan judul: Pengaruh 

kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan 

kerja sebagai variabel intervening. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis 

(Path Analysis). Sedangkan persamaan dengan penelitian ini variabel 

terikat yaitu kinerja karyawan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Juliningrum (2013) dengan judul: 

Pengaruh Kompensasi, Budaya Organisasi, terhadap Motivasi Kerja dan 

Kinerja Pegawai PTIIK UB. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis (Path 

Ananlysis). Sedangkan persamaan dengan penelitian ini adalah variabel 

terikat yaitu kinerja. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Felisita (2016) dengan judul: Pengaruh 

Pelatihan, Pengembangan, Kompensasi, dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan AdministrasiUniversitas Sanata 

Dharma Yogyakarta). 



30 

 
 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah jumlah responden dan variabel 

bebas yaitu pelatihan dan pengembangan. Sedangkan persamaan dengan 

penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda.  

8. Penelitian yang dilakukan oleh Istiani (2016) dengan judul: “Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Akuntansi”  

Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada jumlah responden dan 

variabel bebas yaitu Komitmen Organisasional. Sedangkan persamaan 

dengan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda. 
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2.6. Kerangka Hipotesis 

Berikut kerangka hipotesis: 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Hipotesis 

       Ha2 

    Ha4 

 

       Ha1 

  

     

         Ha3 

Keterangan: 

   : Hubungan secara simultan 

   : Hubungan secara parsial 

   : Hubungan secara dominan 

Berdasarkan latar belakang landasan teori, dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

2.6.1. Hipotesis Pertama: Terdapat pengaruh kompensasi dan motivasi 

secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

 Kompensasi yang diberikan dengan baik akan memotivasi setiap karyawan 

untuk bekerja lebih maksimal (Hasibuan, 2013). Jadi penting bagi perusahaan 

untuk menjaga sistem pemberian kompensasi kepada karyawan, hal tersebut 

dilakukan untuk memotivasi karyawan agar kinerja karyawan tidak menurun. 

Contohnya menggunakan sistem promosi jabatan dan kompensasi yang sesuai, 

dan memberikan motivasi tinggi yang secara tidak langsung akan meningkatkan 

Kompensasi 

Motivasi 

Kinerja karyawan 
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kinerja yang dihasilkan karyawan. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil 

hipotesis: 

Ha 1 : Diduga terdapat pengaruh kompensasi dan motivasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

2.6.2. Hipotesis Kedua: Terdapat pengaruh kompensasi secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

Kesesuaian kompensasi yang diberikan oleh perusahaan mempengaruhi usaha 

yang dicurahkan dalam proses kerja, juga akan menimbulkan rasa loyal terhadap 

perusahaan. Sesuai dengan pendapat (Handoko, 2014) yang menyatakan bahwa, 

”Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat 

memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan serta mempengaruhi 

produktivitas kerja, prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung 

jawab, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang 

efektif”. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis: 

Ha 2 : Diduga terdapat pengaruh kompensasi secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. 

2.6.3. Hipotesis Ketiga: Terdapat pengaruh motivasi secara parsial 

terhadap kinerja karyawan. 

Seorang karyawan yang bekerja dengan baik pastinya memiliki motivasi 

yang kuat sebagai dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Semakin kuat motivasi 

seorang karyawan itu untuk bekerja akan diimbangi dengan hasil yang baik pula. 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Mangkunegara, 2010) “Motivasi dapat 
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meningkatkan kinerja karyawan, makin tinggi motivasi yang diberikan, maka 

akan mengakibatkan kinerja bertambah dan cenderung naik, karena motivasi 

sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja karyawan.” Berdasarkan uraian 

diatas dapat diambil hipotesis: 

Ha 3 : Diduga terdapat pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. 

2.6.4. Hipotesis Keempat: Variabel kompensasi berpengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan. 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, 

karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan 

karyawan. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi 

kerja dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat 

dan benar karyawan akan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, 

dan apabila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat. Maka 

prestasi, kinerja, dan kepuasan kerja karyawan akan menurun. kompensasi yang 

diberikan perusahaan sangat mempengaruhi kinerja karyawan, karena dengan 

memberikan kompensasi yang layak maka akan tercipta kinerja yang baik. Sesuai 

dengan pendapat (Hasibuan, 2013) “Apabila kompensasi yang diberikan tepat 

maka kinerja karyawan akan semakin baik, dan sebaliknya apabila jika 

kompensasi yang diberikan tidak tepat maka kinerjanya akan semakin buruk.” 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil hipotesis: 

Ha 4 : Diduga variabel kompensasi berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan. 


