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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu dalam jurnal yang dilakukan oleh (Kasper, et al 2012) 

melakukan penelitian dengan judul "Fringe Benefits And Loyalty On The Chinese 

Labour Market-A Trend Towards Higher Individual And Performance 

Orientation" dan menganalisis seberapa besar pengaruh fringe benefits yang 

diberikan oleh perusahaan terhadap turn over pegawai dalam berbagai instansi 

dan perusahaan : automotive, chemical, enginering, electronic dan banking, 

penelitian ini dilakukan di kota Shanghai, China. Dari hasil secara keseluruhan 

menggunakan metode kualitatif dengan melakukan interview pada 14 manajer (8 

Perempuan dan 6 laki-laki) yang terdapat pada perusahaan di atas, diketahui 

bahwa fringe benefits merupakan motivasi utama para pegawai dan terdapat 

faktor-faktor lain yang juga berpengaruh selain fringe benefits yang ditawarkan 

yaitu : career oppotunity, income, working task, company culture, working 

condition, becoming entrepreneur dan stress kerja dan hal ini menjadi 

pembelajaran bagi perusahaan di tengah persaingan bagaimana mempertahankan 

karyawannya agar tetap loyal. 

 Penelitian terdahulu dalam jurnal yang dilakukan oleh (Heshizer, 1994) 

melakukan penelitian dengan judul "The Impact Of Flexible Benefits Plans On 

Job Satisfaction, Organizational Comitment, Dan Turn Over Intentions" dan 

menganalisis seberapa besar pengaruh fringe benefits yang diberikan oleh 

perusahaan terhadap tiga variabel yaitu turn over, job satisfaction, dan komitmen 
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pegawai dalam berbagai instansi dan perusahaan yaitu rumah sakit dan bank 

penelitian ini dilakukan di kota Midwestern, USA. Dari hasil secara keseluruhan 

menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda, dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat pengaruh secara 

parsial yang signifikan antara variabel fringe benefits terhadap turn over pegawai 

dan dari hasil penelitian ini disarankan agar perusahaan untuk memiliki flexible 

benefits palns. 

 Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Gunawan, 2011) melakukan 

penelitian dengan judul pengaruh pemberian kompensasi terhadap loyalitas kerja 

karyawan PT Jaya Mekar Sari dan menganalisis seberapa besar pengaruh 

kompensasi secara umum terhadap loyalitas kerja karyawan. Dari hasil secara 

keseluruhan menggunakan analisis regresi berganda, diketahui bahwa kompensasi 

masih dibagi menjadi dua jenis yaitu kompensasi finansial dan Non finansial 

(Karir dan Lingkungan Kerja) dan secara umum variabel Kompensasi 

berpengaruh terhadap loyalitas kinerja karyawan baik secara parsial maupun 

simultan dan dijelaskan bahwa kompensasi finansial yang dominan dibandingkan 

dengan kompensasi non-finansial. 

 Hasil penelitian yang telah di publikasikan oleh dalam IOMA’s Report on 

Managing Benefits Plans menemukan bahwa pegawai yang bekerja di sebagian 

besar perusahaan untuk bertahan atau loyal kepada perusahaan yang memberikan 

benefits plan kepada karyawannya berupa : financial security, health insurance 

dan non medical options, “ MetLife’s Sixth Annual Employee Benefits Trends 

Survey found that 45% percent of employees say benefits are a key reason they 
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stay with their employer. What’s more impressive is how much this has grown 

from last year, when only 33% percent said to”.  

 

Gambar 2.1 

Hasil Survei Oleh MetLife's 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Anonim (2008) 

 Dalam penelitian lembaga (The canadian bar association survey, 2012) 

yang mengadakan sebuah survey kompensasi tidak langsung (Indirect Payment)  

yang dikaitkan dengan  variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepuasan 

(work life balance) yang dirasakan oleh karyawan dan Loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :  
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Gambar 2.2 

Contoh Jenis Kompensasi Tidak Langsung yang Di Tawarkan pada 

Karyawan 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sumber : The Canadian Bar Association Survey (2012) 

 Dalam penelitian lembaga (The canadian bar association survey, 2012)  

juga menyebutkan bahwa kepuasan karyawan sangat di tentukan oleh tingkat 

benefit package atau yang biasa disebut indirect payment (kompensasi tidak 

langsung) hal ini terbukti kepuasan yang dirasakan dari tawaran benefits package 
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yaitu >70% hal ini terbukti sangat efektif agar kesetiaan (loyalitas) dari karyawan 

meningkat dan tingkat keluar masuknya pegawai sangat rendah dan dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini :  

Gambar 2.3 

Tingkat Kepuasan yang Dirasakan oleh Pegawai dengan Jenis - Jenis 

Kompensasi yang Ditawarkan 
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Sumber : The Canadian Bar Association Survey (2012) 

Dalam penelitian yang di lakukan secara survey ini menyebutkan bahwa 

ketika seorang pegawai ditanyakan apabila terdapat perusahaan lain yang 

memberikan Kompensasi tidak langsung (Benefits Package) maka pegawai 

menjawab : 48% It depends (tergantung), 37% No (Tidak) dan 22% Yes (Iya) pada 
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tahun 2012 kesimpulan yang dapat diambil dari trend mulai tahun 2010-2012 

perusahaan di Canada pegawai yang memeiliki tingkat loyalitas di perusahaan-

perusahaan Canada mengalami peningkatan dan tingkat persaingan dalam hal 

pemberian kompensasi pun meningkat, terlihat walaupun tingkat pegawai yang 

memilih untuk tetap di perusahaan meningkat dari 22% - 30% tetatpi pegawai 

yang memilih untuk pergi juga mengalami peningkatan dari 17% - 22% hal ini 

akan menuntut perusahaan-perusahaan untuk memberikan Benefits Package yang 

dapat bersaing sehingga tingkat loyalitas pegawai terhadap perusahaan juga 

meningkat dan tingkat turn over dari perusahaan rendah.  

Gambar 2.4 

Tingkat Pengaruh Kompensasi yang Diberikan terhadap Loyalitas Pegawai 

 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber : The Canadian Bar Association Survey (2012) 
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2.2.  Kompensasi 

2.2.1   Pengertian Kompensasi 

     Pada dasarnya manusia bekerja juga ingin memperoleh uang untuk   

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang pegawai mulai  menghargai 

kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena 

itulah perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja pegawai yaitu 

dengan jalan memberikan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk 

meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para pegawai 

adalah melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2009). 

(Handoko, 2010) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi pegawai 

sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya 

mereka diantara para pegawai itu sendiri, keluarga dan masyarakat.  (Sikula, 

1981) dalam bukunya mengatakan bahwa : 

"In the employment world, financial rewards are the compensation 

resources provided to employees for the ruturn of their services. The terms 

"Remuneration", "wage" and "salary" Also are used to describe this 

financial arrangement between employers and employees. A remuneration 

is a reward, payment or reembursement for services rendered. Most forms 

of remuneration are financial, all-thought these reembursements on 

occasion also may be non financial in nature". 

 Dari Pengertian di atas jelas bahwa suatu kompensasi yang wujudnya 

dapat bersifat financial maupun non financial tersebut, pada dasarnya adalah suatu 

wujud penghargaan atas jasa seseorang pada organisasi yang bersangkutan. Selain 
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itu dalam buku (Hasibuan, 2003) terdapat beberapa pengertian kompensasi dari 

beberapa tokoh yaitu : 

1.  Menurut William B. Werther dan Keith Davis kompensasi adalah apa yang 

seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Baik 

upah per jam ataupun gaji periodik didesain dan dikelola oleh  bagian  personalia.  

2.  Menurut Andrew F. Sikula kompensasi adalah segala sesuatu yang 

dikonstitusikan atau dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen.  

  Pengertian kompensasi juga terdapat pada berbagai literatur  yang 

dikemukakan oleh beberapa pakar, antara lain:  

1.  Menurut (Siswanto, 2003) kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan 

dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh  orang-orang  melalui 

hubungan kepegawaian mereka dengan organisasi.  

2.  Menurut (Dessler, 2006) kompensasi pegawai adalah setiap bentuk  

pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada pegawai dan timbul dari  

dipekerjakannya pegawai itu.  

3. Menurut (Handoko, 2010) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 

4. Menurut Simamora yang dikutip oleh (Gunawan, 2007)  kompensasi meliputi 

kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa serta tunjangan-tunjangan yang 

diterima oleh pegawai sebagai bagian dari hubungan  kepegawaian. Kompensasi 

merupakan apa yang  diterima oleh pegawai sebagai ganti kontribusi mereka 

kepada organisasi. Istilah kompensasi sering digunakan secara bergantian dengan 
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administrasi gaji dan upah, bagaimanapun istilah kompensasi sesungguhnya 

merupakan konsep yang lebih luas. 

 Dari Pendapat-pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa kompensasi 

merupakan semua pemberian perusahaan uang dalam bentuk langsung dan 

ataupun tidak langsung kepada pegawai sebagai salah satu balas jasa atas kerja 

yang telah dilakukan untuk perusahaan. 

2.2.2  Jenis-jenis Kompensasi  

 Menurut (Dessler, 2006:46) kompensasi pegawai mempunyai dua 

komponen utama sebagai berikut :  

1.  Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk  

upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus.  

2.  Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan seperti 

asuransi dan liburan.  

  Menurut (Handoko, 2010:183) Maksud pokok pernberian atau penyediaan 

tipe kompensasi pelengkap, sering disebut fringe benefits, adalah untuk 

mempertahankan pegawai organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi 

pelengkap ini berbentuk penyediaan paket benefits dan penyelenggaraan program-

program pelayanan pegawai. Benefits dan pelayanan-pelayanan  tersebut 

merupakan kompensasi tidak langsung (indirect compensation) karena biasanya 

diperlakukan sebagai upara petciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan, dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. 

Kompensasi dalam bentuk upah atau gaji disebut kompensasi langsung (direct 
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compensation) karena hal ini didasarkan pada faktor-faktor pekerjaan kritis atau 

pelaksanaan kerja. 

 Menurut Mondy yang dikutip oleh (Gunawan, 2007), bentuk dari kompensasi 

yang diberikan perusahaan kepada pegawai dapat dikelompokkan menjadi 2 

(dua), yaitu : financial compensation dan non financial compensation. 

1.  Kompensasi finansial 

  Kompensasi finansial artinya kompensasi yang diwujudkan dengan 

sejumlah uang kartal kepada pegawai yang bersangkutan. Kompensasi finansial 

impletnentasinya dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Direct Financial compensation (kompensasi finansial langsung). Kompensasi 

finansial Iangsung adalah pembayaran berbentuk uang yang pegawai terima 

secara langsung dalam bentuk gaji atau upah, tunjangan ekonomi, bonus dan 

komisi. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap 

serta mempunyai jaminan yang pasti, sedangkan upah adalah balas jasa yang 

dibayarkan kepada pekerja dengan berpedoman pada perjanjian yang disepakati 

pembayarannya. 

b. Indirect Financial compensation (kompensasi finansial tak langsung). 

Kompensasi finansial tidak langsung adalah termasuk semua penghargaan 

keuangan yang tidak termasuk kompensasi langsung. Wujud dan kompensasi tak 

langsung meliputi program asuransi tenaga kerja (jamsostek), pertolongan sosial, 

pembayaran biaya sakit (berobat), cuti dan lain-lain. 
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2. Kompensasi non finansial 

  Kompensasi non finansial adalah balas jasa yang diberikan perusahaan 

kepada pegawai bukan berbentuk uang, tapi berwujud fasilitas. Kompensasi jenis 

ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a Non financial the job (kompensasi berkaitan dengan pekerjaan). Kompensasi 

non finansial mengenai pekerjaan ini dapat berupa pekerjaan yang menarik, 

kesempatan untuk berkembang, pelatihan, penghargaan atas kinerja, dan promosi. 

Kompensasi bentuk ini merupakan perwujudan dan pemenuhan kebutuhan harga 

diri (esteem) dan aktualisasi (self actualization). Promosi terjadi apabila seorang 

pegawai dipindahkan dan suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi 

dalam pembayaran, tanggung jawab, atau level. Umumnya diberikan sebagai 

penghargaan, hadiah, atas usaha dan prestasinya di masa lampau. Pemberian 

penghargaan merupakan upaya perusahaan memberikan balas jasa alas hasil kerja 

pegawai. Pegawai memerlukan suatu penghargaan pada saat hasil kerjanya telah 

memenuhi atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan. Bentuk dari 

penghargaan itu sendiri bisa berupa uang ataupun lainnya. Pada dasarnya suatu 

penghargaan diberikan untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai . 

Pelatihan merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai 

untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Pelatihan pegawai ini diharapkan 

pegawai mampu meagembangkan kemampuan dan keterampilannya sehingga 

kompetensi setelah diadakan pelatihan kinerja pegawai meningkat. 

b. Non financial job environment (kompensasi berkaitan dengan lingkungan 

pekerjaan). Kompensasi non finansial mengenai lingkungan pekerjaan ini dapat 
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berupa kondisi kerja yang mendukung (comfortable working conditions), 

(applause) pujian, pembagian kerja (job sharing). (Mondy, 2002). Bentuk pujian 

terbaik pegawai adalah mengakui hasil kerja individu atau kelompok (Robbins, 

2008). Bentuk pujian sendiri bisa dilakukan langsung oleh manajer di tempat kerja 

seperti berjabat tangan, atau ucapan terima kasih secara langsung. Atau seorang 

manajer bisa memberikan sebuah pujian di papan pengumuman kantor. Sehingga 

semua pegawai akan melihat apa yang tertulis di papan pengumuman tersebut. 

Bersahabat, mempunyai rekan kerja yang kompak merupakan kebutuhan sosial 

dari pegawai rekan kerja yang menyenangkan dan dapat diajak bekerja sama 

merupakan suatu kebutuhan pegawai dalam organisasi. Menurut (Robbins, 2008) 

dengan memiliki rekan kerja yang mendukung dan bersahabat, individu 

mendapatkan lebih dari sekedar uang atau prestasi dari pekerjaan mereka karena 

bagi kebanyakan pegawai, bekerja juga merupakan suatu kebutuhan interaksi 

sosial. Kondusif, yang dimaksud kondusif adalah kondisi lingkungan kerja yang 

optimal dan mendukung. Dalam hal ini tidak terjadi suatu gangguan yang berarti 

sehingga dapat mengganggu proses kerja pegawai di perusahaan. Misalnya, 

kondisi kerja yang relatif tenang, suasana kantor yang bersahabat, atau hubungan 

dengan pimpinan yang baik pegawai selain mengharapkan mendapat tunjangan 

dari perusahaan juga mengharapkan lingkungan kerja yang kondusif. Karena hal 

ini dapat mempengaruhi kinerja pegawai itu sendiri. 
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Gambar 2.5 

Jenis - Jenis Kompensasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Veitzal Rivai dan Ella Jauvani (2009)



20 
 

 

2.2.3  Tujuan dan Fungsi Pemberian Kompensasi  

 Menurut (Ardana, 2012) tujuan dan fungsi pemberian kompensasi (balas 

jasa) antara lain adalah:  

1.  Ikatan Kerja Sama  

 Dengan pemberian kompensasi maka terjalinlah ikatan kerjasama formal 

antara majikan dengan  pegawai, disitu pegawai harus mengerjakan tugas-tugas 

dengan baik sedangkan perusahaan wajib membayar kompensasi sesuai dengan 

perjanjian. 

2.  Kepuasan Kerja  

 Dengan balas jasa pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari 

jabatan itu.  

3.  Pengadaan Efektif  

 Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar maka pengadaan 

pegawai yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.  

4.  Motivasi  

 Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya.  
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5.  Stabilitas Pegawai  

 Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas pegawai lebih terjamin karena turn 

over relatif kecil.  

6.  Disiplin  

 Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin pegawai  

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 

berlaku.  

7.  Pengaruh Serikat Buruh  

 Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan pegawai akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.  

8.  Pengaruh Pemerintah  

 Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang  

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat  

dihindarkan. 

2.2.4  Sistem Kompensasi  

 Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan adalah :  

1.  Sistem Waktu  

 Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji dan upah) ditetapkan 

berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan.  
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2.  Sistem Hasil (Output)  

 Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau 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. 

2.2.5   Persyaratan Pemberian Kompensasi kepada Pegawai 

 Menurut Alex Nitisemito dalam,  (Saydam, 2000) persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam memberikan kompensasi kepada pegawai, agar pegawai tersebut 

dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Persyaratan menghendaki agar 

kompensasi itu haruslah : 

1. Dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum. 

2.  Dapat mengikat pegawai agar tidak keluar dari perusahaan. 

3.  Dapat menimbulkan semangat kegairahan kerja.  

4.  Bersifat adil dan layak. 

5.  Selalu ditinjau kembali. 

6.  Mencapai sasaran yang diinginkan. 

7.  Mengangkat harkat kemanusiaan. 

8. Berpijak pada peraturan perundan-undangan yang berlaku. 
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2.3 Kompensasi Tidak Langsung (indirect payment) 

  Menurut (Handoko, 2010:183) Maksud pokok pernberian atau penyediaan 

tipe kompensasi pelengkap, sering disebut fringe benefits, adalah untuk 

mempertahankan pegawai organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi 

pelengkap ini berbentuk penyediaan paket benefits dan penyelenggaraan program-

program pelayanan pegawai. Benefits dan pelayanan-pelayanan  tersebut 

merupakan kompensasi tidak langsung (indirect compensation) karena biasanya 

diperlakukan sebagai upaya petciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan, dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja. 

Kompensasi dalam bentuk upah atau gaji disebut kompensasi langsung (direct 

compensation) karena hal ini didasarkan pada faktor-faktor pekerjaan kritis atau 

pelaksanaan kerja. 

 Berbagai bentuk kompensasi pelengkap yang berbeda mempunyai 

bermacam-macam nama dalam industri. Ada banyak organisasi yang memberi 

nama program-program pelayanan. Organisasi-organisasi lain memperlakukan 

sebagai pembayaran di luar gaii atau upah, atau benefits pegawai banyak 

organisasi lainnya lagi menyebutnya dengan istilah tunjangan. Apapun 

sebutannya, program-program penyediaan kompensasi pelengkap dapat 

dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu : (1) pembayaran upah sampai 

waktu tidak bekerja (time-off benefits), (2) perlindungan ekonomis terhadap 

bahaya, (3) program-program pelayanan pegawai (fasilitas), dan (4) pembayaran 

kompensasi yang ditetapkan secara legal (5) Kemanan dan kesehatan pegawai. 

Masing-masing kategori kompensasi pelengkap ini akan dihicarakan secara 

ringkas sebagai berikut. 
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1. Time-off Benefits 

 Periode-periode waktu bilamana pegawai tidak bekerja tetapi tetap dibayar 

adalah basil time-off benefits. Berbagai bentuk waktu tidak bekerja di mana 

pegawai tetap menerima pembayaran upah mencakup : 

a.  Istirahat On-the-job 

Banyak bentuk umum time-off benefits dijumpai pada pekerjaan. Ini meliputi 

periode istirahat, periode makan, dan periode waktu cuci (membersihkan diri) atau 

ganti pakaian. Dengan penyediaan waktu istirahat dalam pelaksanaan pekerjaan, 

produktivitas bisa meningkat. Masalah utama bagi para manajer personalia dan 

lini adalah kecenderungan para pegawai memperpanjang periode waktu tidak 

bekerja. 

b. Hari-hari Sakit 

Absen dari pekerjaan adalah tidak dapat dihindarkan. Dalam kenyataannya, 

hampir semua perusahaan tetap membayar para pegawai bila mereka absen karena 

alasan kesehatan dengan pembatasan maksimum jumlah sakit per tahun. Untuk 

menghindari penyalahgunaan ketentuan hari sakit, banyak perusahaan 

rnengharuskan pegawai menunjukkan bukti sakit dari dokter atau rumah sakit. 

c. Liburan dan Cuti 

Perusahaan biasanya mengikuti hari-hari libur resmi dalam memberikan liburan 

bagi para pegawainya. Dalam hal ini, perusahaan perlu memperhatikan 

kecenderungan para pegawai untuk memperpanjang hari libur dengan menambah 

hari sebelum dan sesudah liburan, terutama untuk hari kerja yang berada di tengah 
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antara dua hari libur. Di samping itu, kebijaksanaan personalia perusahaan sering 

memberikan periode cuti selama batas waktu tertentu. 

d. Alasan-Alasan Lain. 

Kesempatan tidak masuk kerja sering juga diberikan untuk alasan-alasan lain yang 

ditentukan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan personalia perusahaan. Alasan-

alasan tersebut antara lain kehamilan, kecelakaan, sakit yang berkepanjangan, 

wajib atau upacara pemakaman. 

2. Perlindungan Ekonomis Terhadap Bahaya 

 Bentuk perlindungan terhadap bahaya pertama yang umum diperhatikan 

perusahaan adalah asuransi. Program asuransi ini bisa berbentuk asuransi jiwa, 

asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan. Di samping asuransi, ada beberapa 

benefits bukan asuransi yang dapat meningkatkan perasaan atau jaminan 

keamanan. Benefits tersebut bermaksud untuk menjamin penghasilan pegawai 

sebelum dan sesudah pensiun. Di antara bentuk benefits seperti ini mencakup : (1) 

jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu selama suatu periode, (2) 

rencana-rencana pensiun, (3) tunjangan hari tua, (4) tunjangan pengobatan, dan 

(5) pembentukan koperasi atau yayasan yang mengelola kredit pegawai. 

3. Program-program Pelayanan Pegawai 

 Pelayanan-pelayanan fasilitatif adalah kegiatan-kegiatan yang secara 

normal harus dilakukan pegawai sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam 

kenyataannya, banyak perusahaan menyediakan berbagai bentuk bantuan atau 

pelayanan di bidang kehidupan rutin pegawai tersebut. Masing-masing program 

pelayanan bermaksud untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terus menerus. 

Kegiatan-kegiatan pelayanan perusahaan dapat berupa : 
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a.  Program-program Rekreasi 

 Program-program rekreasional bisa dibagi menjadi dua tipe : (1) kegiatan-

kegiatan olah raga dan (2) kegiatan-kegiatan sosial. Lebih lanjut, kegiatan-

kegiatan olah raga dapat diklasifikasikan menjadi olah raga "regu perusahaan" dan 

"cari keringat''. Regu olah raga perusahaan dimaksudkan untuk membentuk 

sebuah tim yang mewakili organisasi dalam kompetisi dengan lembaga-lembaga 

lain. Tipe kegiatan ini berguna untuk meningkatkan hubungan masyarakat, 

publikasi, dan kebanggaan pegawai, terutama bila tim sukses. Tipe kegiatan olah 

raga kedua merupakan kegiatan yang diikuti pegawai dalam jumlah lebih besar. 

Perusahaan-perusahaan sering membentuk klub-klub latihan pegawai dalam 

berbagai cabang olah raga, seperti bulu tangkis, tennis, bola volley, golf, atau 

berenang, dan sebagainya. Bahkan banyak perusahaan membangun sendiri 

fasilitas-fasilitas olah raga. Berbagai fasilitas rekreasional ini sangat berguna 

dalam penarikan pegawai. 

 Apa manfaat-manfaat yang diperoleh dengan adanya program-program 

piknik atau darmawisata, pembentukkan kelompok musik, dan kegiatan-kegiatan 

olah raga ? Manfaat tak berwujud pertama adalah meningkatnya semangat kerja. 

Berbagai manfaat lainnya mencakup peningkatan kesehatan pegawai yang 

selanjutnya secara tidak langsung diikuti kenaikan produktivitas, perbaikan 

semangat korps, fungsi sebagai peralatan penarikan, dan terutama membuat 

perusahaan dipandang sebagai tempat yang baik untuk bekerja.  

b. Cafetaria 
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 Banyak perusahaan menyediakan cafetaria untuk memberikan pelayanan 

makan dan minum bagi pegawai atau hanya sekedar menyediakan ruang tempat 

duduk untuk makan dan minum yang dibawa sendiri oleh para pegawai. Di 

samping itu, perusahaan sering bermaksud untuk memperbaiki gizi pegawai. 

Ketidaktepatan menu atau kualitas makanan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan 

berat, akan rnenyebabkan pegawai cepat lelah dan menurun produktivitasnya 

dalam periode tertentu (Siang hari). 

c. Perumahan 

 Masalah tersedianya tempat tinggal atau rumah bagi pegawai mempunyai 

pengaruh cukup besar pada pelaksanaan kerja. Penyediaan rumah dinas, mess atau 

asrama perusahaan akan sangat membantu para pegawai, terutama bagi mereka 

yang baru pindah dari lokasi lain, sehingga mereka dapat bekerja dengan 

konsentrasi lebih besar. Lebih lanjut, dalam kenyataannya para pegawai yang 

memiliki rumah sendiri akan lebih stabil dalam artian perputaran pegawai. Oleh 

karena itu, beberapa perusahaan memberikan bantuan keuangan, biasa disebut 

tunjangan perumahan, kepada para pegawai untuk rnembeli atau menyewa rumah. 

d. Beasiswa Pendidikan 

 Barangkali bentuk program pelayanan pegawai yang paling luas ditawarkan 

adalah bentuan beasiswa pegawai melalui apa yang disebut tugas belajar dan 

penyediaan perpustakaan. Program tugas belajar perlu memperhatikan beberapa 

pedoman : (1) bidang yang diambil hendaknya berkaitan dengan pekerjaara (2) 

bidang yang dipelajari hendaknya dapat menuju pada pencapaian gelar, dan (3) 

pegawai harus tetap bekerja pada perusahaan seusai tugas belajar dalam jangka 

waktu tertentu sesuai perjanjian. 
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Beasiswa merupakan fringe benefit yang menguntung kan kedua belah pihak. 

Pegawai memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tambahan yang bermanfaat 

bagi pengembangan pribadi; organisasi mendapatkan sumberdaya manusia yang 

lebih trampil dan terlatih untuk melaksanakan pekerjaan. Rencana-rencana seperti 

itu juga akan membantu untuk meningkatkan semangat kerja dan mengurangi 

perputaran pegawai 

e. Fasilitas Pembelian 

Ada beberapa perusahaan yang membuka toko perusahaan. Program ini dapat 

dibenarkan bila tidak ada toko-toko di luar perusahaan atau bila hanya ada sedikit 

toko yang mengambil manfaat situasi monopoli sehingga harga barang-barang 

yang dijual mahal. Bagaimanapun juga, banyak perusahaan melakukan hal itu, 

dan menjual berbagai barang dengan berbagai potongan harga. 

f. Konseling Finansial Dan Legal. 

Bila para pegawai mempunyai berbagai masalah atau kesulitan finansial atau 

legal, produktivitas dan semangat kerja akan sangat terpengaruh. Pegawai 

memang seharusnya menangani masalah-masalah itu sendiri. Tetapi bila pegawai 

memerlukan bantuan, pemsahaan sebaiknya menyediakan dan mengulurkan 

tangan untuk membantu pemecahan berbagai masalah mereka. Sebagai contoh, 

bila seorang pegawai menghadapi kesulitan finansial, dia mungkin bisa dibantu 

dengan pinjaman dari koperasi pegawai, yayasan arau dana khusus perusahaan. 

g.  Aneka Ragam Pelayanan Lain 

Di samping program-program pelayanan pokok yang diuraikan di atas, ada 

banyak bentuk pelayanan lain yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu 

untuk memenuhi berbagai masalah khusus. Banyak perusahaan memberi pakaian 
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kerja secara gratis di mana pekerjaan adalah kotor dan kasar, atau perusahaan-

perusahaan lain membagikan pakaian seragam untuk mempromosikan identitas 

perusahaan. Fasilitas kendaraan (transportasi) dan tempat parkir disediakan bila 

hal itu mahal dan menjadi masalah atau hambatan utama para pegawai. Bentuk-

bentuk pelayanan lainnya lagi antara lain pemberian beasiswa bagi anak-anak 

pegawai, bingkisan lebaran, dan sebagainya. 

4.  Pembayaran Kompensasi Yang Disyaratkan Secara Legal 

 Masyarakat kita, melalui pemerintah, mempunyai kepentingan atas tingkat 

minimum kondisi dan situasi tempat kerja dalam arti perlindungan terhadap 

bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan. Sebagai contoh, undang-undang 

tentang keselamatan kerja yang dikeluarkan tanggai 12 Januari 1970 

mencerminkan upaya pemerintah untuk lebih mengatur masalah keselamatan di 

tempat kerja. Peraturan-peraturan pemerintah lainnya mungkin mencakup 

pemberian kompensasi bagi pegawai yang menderita cacat (dan tidak dapat 

bekerja lagi) karena kecelakaan di tempat kerja, pemberian pesangon bagi 

pegawai yang diputus hubungan kerjanya, pembayaran asuransi tenaga kerja, dan 

perawatan kesehatan secara periodik. 

5. Keamanan Dan Kesehatan Pegawai 

 Bidang manajemen personalia yang semakin penting adalah pemeliharaan 

keamanan dan kesehatan pegawai. Perusahaan memperhatikan hal ini untuk 

memberikan kondisi kerja yang lebih aman dan lebih sehat, serta menjadi lebih 

bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi-

organisasi yang rnempunyai tingkat kecelakaan yang tinggi. 
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 Pelaksanaan tanggungjawab organisasional atas keamanan dan kesehatan 

pegawai ini berhubungan erat dengan tugas para manajer operasi organisasi. 

Tetapi ini merupakan bidang spesialisasi yang membutuhkan penanganan seorang 

spesialis. Oleh karena itu, banyak perusahaan besar mempunyai teknisi keamanan 

dan para dokter yang mengelola kesehatan. Semua pekerjaan ini secara normal 

berada di bawah pengawasan umum direktur hubungan-hubungan industrial. Di 

samping itu, banyak perusahaan juga menggunakan staf teknisi keamanan dari 

luar seperti perusahaan-perusahaan asuransi. 

 Spesialis-spesialis ini bertanggungjawab atas penemuan kondisi-kondisi 

yang berbahaya dan bekerja dengan teknis-teknisi industrial pemeliharaan, dan 

desain mesin untuk membetulkan kondisi-kondisi yang tidak aman atau tidak 

sehat. Mereka juga bertanggungjawab atas pemeliharaan peraturan-peraturan 

keamanan dan standar-standar serta pencatatan dan pelaporan kecelakaan. Mereka 

mengembangkan dan mengelola program-program kesehatan dan keamanan di 

seluruh organisasi, dan memperhatikan pengaturan kelembaban dan suhu udara, 

penerangan, ventilasi dan kebersihan lingkungan. Program-program ini mencakup 

program-program latihan keamanan bagi pegawai dan orientasi pegawai baru 

secara tepat dari sudut pandangan kearnanan. 

 Program-program keamanan dan kesehatan pegawai dapat dilakukan dalam 

berbagai bentuk. Pertama, membuat kondisi kerja aman, antara lain dengan 

membeli atau mempergunakan mesin-mesin yang dilengkapi alat-alat pengaman 

menggunakan peralatan-peralatan yang lebih baik; mengatur layout pabrik dan 

penerangan sebaik mungkin lantai-lantai, tangga-tangga dan lerengan-lerengan 

harus dijaga bebas dari air, minyak dan gemuk, melakukan pemeliharaan fasilitas 
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pabrik secara baik; dan menggunakan petunjuk-petunjuk dan peralatan-peralatan 

keamanan. 

 Kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan 

mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman. Pencegahan ini dapat 

dilakukan dengan mendidik para pegawai dalam hal keamanan; memberlakukan 

larangan-larangan secara keras, misal larangan merokok; memasang poster-poster 

dan kartun-kartun untuk selalu rnengingatkan tentang keamanan; menunjukkan 

gambar-gambar pegawai yang luka dan data statistik kecelakaan, misal dimuat 

dalam berita perusahaan untuk menimbulkan dan meningkatkan kebutuhan akan 

keamanan; membentuk komite manajemen-serikat kerja untuk memecahkan 

masalah-masalah keamanan dan sebagainya. 

 Ketiga, penciptaan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan 

para pegawai dari gangguan-gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan 

Penciptaan lingkungan kerja yang sehat, secara tidak langsung, akan 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitas. Kegiatan-kegiatan 

pengaturan lingkungan kerja ini mencakup pengendalian suara bising, pengaturan 

penerangan tempat kerja, pengaturan kelembaban dan suhu udara, pelayanan 

kebutuhan pegawai, pengaturan penggunaan warna, pemeliharaan kebersihan 

lingkungan, dan penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pegawai, seperti 

kamar mandi, ruang ganti pakaian, dan sebagainya. 

 Akhirnya, perusahaan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan 

penyediaan dokter organisasi dan klinik kesehatan organisasi. 
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2.4   Loyalitas  

2.4.1  Pengertian Loyalitas Pegawai  

Loyal adalah patuh, setia (Poerwadarminta, 2002:609). Dari pengertian 

diatas, kesimpulannya adalah suatu kecenderungan pegawai untuk pindah ke 

perusahaan lain. Apabila pegawai bekerja pada suatu perusahaan, dan perusahaan 

tersebut telah memberikan fasilitas – fasilitas yang memadai dan diterima oleh 

pegawainya, maka kesetiaan pegawai terhadap perusahaan akan semakin besar, 

maka timbul dorongan yang menyebabkan pegawai melakukan pekerjaan menjadi 

lebih giat lagi. 

Fasilitas-fasilitas yang diterima oleh pegawai sehingga pegawai mau 

bekerja sebaik mungkin dan tetap loyal pada perusahaan, hendaknya perusahaan, 

hendaknya perusahaan memberikan imbalan sesuai kepada pegawainya. Semua 

tergantung pada situasi dan kondisi suatu perusahaan tersebut serta tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan. 

Untuk itu perusahaan mengemukakan beberapa cara : 

a. Gaji yang cukup. 

b. Memberikan kebutuhan rohani. 

c. Sesekali  perlu menciptakan suasana santai. 

d. Menempatkan pegawai pada posisi yang tepat. 

e. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk maju. 

f. Memperhatikan  rasa aman untuk menghadapi masa depan. 

g. Mengusahakan pegawai untuk mempunyai loyalitas. 

h. Sesekali mengajak pegawai berunding. 
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i. Memberikan fasilitas yang menyenangkan. (Nitisemito, 1991:167). 

 Disinilah letak pentingnya manajemen manajemen sumber daya manusia 

dalam mengelola pegawai baik melalui berbagai kebijaksanaan yang salah 

satunya adalah pelaksanaan pemberian program Kompensasi sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas pegawai dan perusahaan menhindari hal-hal yang 

menyebabkan loyalitas dari pegawai turun dari ketidakpuasan pegawai, Adapun 

sumber ketidakpuasan bisa bersifat material dan non material yang bersifat 

material antara lain: rendahnya upah yang diterima, fasilitas minimum. Sedangkan 

yang non material antara lain: Penghargaan sebagai manusia, kebutuhan- 

kebutuhan yang dalam berpartisipasi dan sebagainya (Nitisemito, 1991:167).    

Loyalitas pegawai terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seorang 

untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu dengan 

mengorbankan kepentingan pribadinya demi mencapai kesuksesan dan 

keberhasilan organisasi  tersebut. Kesediaan pegawai untuk mempertahankan diri 

bekerja dalam perusahaan adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen 

pegawai terhadap organisasi dimana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan 

bila pegawai merasakan adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi 

tempat ia bergabung untuk bekerja. 

2.4.2  Aspek - Aspek Loyalitas Kerja  

 Loyalitas kerja tidak terbentuk begitu saja dalam perusahaan, tetapi ada 

aspek-aspek yang terdapat didalamnya yang mewujudkan loyalitas kerja. Masing-

masing aspek merupakan bagian dari manajemen perusahaan yang berkaitan 

dengan pegawai maupun perusahaan. (Steers dan Porter, 1983) mengemukakan 
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aspek-aspek loyalitas yang berhubungan dengan sikap yang akan dilakukan 

pegawai, dan merupakan proses psikologis terciptanya loyalitas kerja dalam 

perusahaan, antara lain: 

a.  Dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan, kekuatan 

aspek ini sangat dipengaruhi oleh keadaan individu, baik kebutuhan. tujuan 

maupun kecocokan individu dalam perusahaan. 

b.  Keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin bagi perusahaan. 

Kesamaan persepsi antara pegawai dan perusahaan dan yang didukung oleh 

kesamaan tujuan dalam perusahaan mewujudkan keinginan yang kuat untuk 

berusaha maksimal, karena dengan pribadi juga perusahaan akan terwujud. 

c.  Kepercayaan yang pasti dan penerimaan yang penuh atas nilai-nilai 

perusahaan. Kepastian kepercayaan yang diberikan pegawai tercipta dari 

operasional dari perusahaan yang tidak lepas dari kepercayaan perusahaan 

terhadap pegawai inti sendiri untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Aspek-aspek loyalitas kerja yang lain terdapat pada individu dikemukakan 

oleh (Siswanto, 2003), yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja yang 

dilakukan pegawai antara lain. : 

a. Taat pada peraturan 

 Pegawai mempunyai tekat dan kesanggupan untuk menaati segala 

peraturan, perintah dari perusahaan dan tidak melanggar larangan yang telah 

ditentukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peningkatan ketaatan tenaga 
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kerja merupakan priorotas utama dalam pembinaan tenaga kerja dalam rangka 

peningkatan loyalitas kerja pada perusahaan. 

b. Tanggung jawab 

 Karakteristik pekerjaan dan prioritas tugasnya mempunyai konsekuensi 

yang dibebankan pegawai. Kesanggupan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 

dengan sebaik-baiknya dan kesadaran setian resiko melaksanakan tugas akan 

memberikan pengertian tentang keberanian dan kesediaan menanggung rasa 

tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas kerja. Dengan kata lain bahwa 

pegawai yang mempunyai loyalitas yang tinggi maka pegawai tersebut 

mempunyai tanggung jawab yang lebih baik. 

c. Sikap kerja 

 Sikap mempunyai sisi mental yang mempengaruhi individu dalam 

memberikan reaksi terhadap stimulus mengenai dirinya diperoleh dari 

pengalaman dapat merespon stimulus tidaklah sama. Ada yang merespon secara 

positif dan ada yang merespon secara negatif. Pegawai yang memiliki loyalitas 

tinggi akan memiliki sikap kerja yang positif. Sikap kerja yang positif meliputi : 

a.  Kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang dalam 

suatu kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan yang 

tidak mungkin dicapai oleh orang-orang secara individual. 

h.  Rasa memiliki. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap perusahaan 

akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan hertanggung 
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jawab terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

c. Hubungan antar pribadi. Pegawai yang mempunyai loyalitas pegawai 

tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel kearah hubungan antara pribadi. 

Hubungan antara pribadi ini meliputi : hubungan sosial diantara pegawai. 

d. Suka terhadap pekerjaan. Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan 

bahwa pegawainya tiap hari datang untuk bekerja sama sebagai manusia 

seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan senang 

hati sebagai indikatornya bisa dilihat dari : kesanggupan pegawai dalam bekerja, 

pegawai tidak pernah menuntut apa yang diterimanya di luar gaji pokok. 

 Aspek-aspek loyalitas diatas, baik yang merupakan proses psikologis 

individu maupun diam pekerja tersebut diatas akan sering mempengaruhi untuk 

membentuk loyalitas, yaitu dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota 

perusahaan, kepercayaan yang pasti, penerimaan penuh atas nilai-nilai 

perusahaan, patuh pada peraturan yang berlaku, rasa tanggung jawab yang tinggi 

dan sikap kerja yang positif. Apa bila hal-hal tersebut dapat terpenuhi dan dimiliki 

oleh pegawai, maka niscaya pegawai tersebut akan memiliki loyalitas yang tinggi 

sesuai dengan harapan perusahaan. 
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2.4.3  Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Loyalitas Kerja 

 Menurut Budi widjaja dalam, (Saydam, 2000) menyatakan bahwa 

rendahnya loyalitas pegawai di antara penyebabnya antara lain : 

 1. Rendahnya Motivasi kerja pegawai . 

 2. Struktur Organisasi kurang jelas, sehingga tugas dan tanggung jawab  

     kabur. 

 3. Rancangan Pekerjaan kurang baik, sehingga dirasa kurang cukup            

      menantang. 

 4. Rendahnya kualitas manajemen, yang terlihat pada kurangnya perhatian 

     terhadap kepuasan konsumen. 

 5. Rendahnya kemampuan kerja atasan, yang tidak dapat mendukung          

      keberhasilan kerja sama tim.  

  6. Kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karier. 

 7. Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenangan kerja. 

 8. Waktu yang kurang fleksibel.  

2.4.4 Cara Meningkatkan Loyalitas Kinerja 

 Menurut (Anoraga dan Widiyanti, 1993) mengemukakan ada beberapa 

cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan loyalitas kerja, yaitu : 

a. Hubungan yang erat antar pegawai 

b. Saling keterbukaan dalarn hubungan kerja 

c. Saling pengertian antara pimpinan dan pegawai 

d. Memperlakukan pegawai tidak sebagai huruh, tetapi sebagai rekan kerja 

e. Pimpinan berusaha menyelami pribadi pegawai secara kekeluargaan 
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f. Rekeasi bersama seluruh anggota perusahaan 

 Perhatian terhadap karir individual dalam perencanaan karir yang telah 

ditetapkan, penilaian prestasi kerja baik tertib dan benar serta pemberian upah 

akan dapat meningkatkan loyalitas karya pada perusahaan dimana mereka bekerja, 

(Kadarwati, 2003) berpendapat agar pegawai mempunyai loyalitas kerja yang 

tinggi pada perusahaan dengan jalan mengambil perhatian, memuji kemajuan, 

pemindahan, kenaikan upah, promosi jabatan, memberitahukan kepada pegawai 

tentang apa yang terjadi pada perusahaan, membiarkannya mengerti bagaimana 

bekerja dengan baik serta mau mendengarkan keluhan para pegawai. 

2.5 Hubungan Kompensasi Tidak Langsung dengan loyalitas kinerja  

 Menurut Budi Widjaja Soejipto dalam, (Saydam, 2000) Salah satu yang 

menyebabkan rendahnya Loyalitas pegawai adalah sistem kompensasi yang 

kurang menjamin ketenangan kerja yaitu berupa benefit atau kompensasi tidak 

langsung (indirect payment) yang ditawarkan seperti pensiunan dan asuransi 

kesehatan. Secara sederhana kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

pegawai untuk balas jasa kerja mereka. (Handoko, 2008) mengatakan bahwa 

pentingnya kompensasi pelengkap atau indirect payment akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan yang salah satunya yaitu meningkatkan semangat 

kerja dan kesetiaan pegawai terhadap perusahaan.  
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Tujuan pegawai dan individu atau pegawai akan terpenuhi jika perusahaan 

memiliki SDM atau pegawai dengan kemampuan dan kemauan kerja, karena hal 

itu merupakan dasar untuk tercapainya tujuan perusahaan. Kemampuan kerja 

berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dan pengalaman 

yang dibutuhkan seseorang agar dapat menyelesaikan tugas-tugas   yang harus 

dilaksanakan sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Kemauan kerja merupakan 

perwujudan dari tinggi rendahnya dorongan untuk bekerja. Bersumber dari 

dorongan yang berbentuk kebutuhan dan keinginan yang menyebabkan seseorang 

melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatan yang didudukinya. 

Kompensasi tidak langsung merupakan salah satu fungsi operasional dari 

lingkup pemeliharaan SDM untuk menjaga dan menumbuhkan kemauan kerja 

pegawai dalam suatu perusahaan. Kompensasi tidak  langsung adalah kompensasi 

yang berbentuk penyediaan paket benefits dan penyelenggaraan program-program 

pelayanan pegawai yang bertujuan untuk mempertahankan pegawai organisasi 

dalam jangka panjang. (Handoko, 2010:183). 

 Kompensasi tidak langsung memiliki tujuan untuk menciptakan kesediaan 

bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Manfaat dan tujuan dari adanya 

kompensasi tidak langsung tersebut  menurut (Handoko, 2010:184) yaitu : 

1.  Mengefektifkan perekrutan pegawai. 

2.  Meningkatkan moral. 

3.  Loyalitas dan keterikatan pegawai kepada perusahaan. 
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4.  Pengurangan pengaruh serikat buruh dan ancaman intervensi pemerintah. 

Perusahaan harus mampu memiliki bentuk-bentuk program kesejahteraan 

yang benar-benar memberikan manfaat pada para pegawainya. Setiap perusahaan 

menetapkan bentuk program kesejahteraan  yang berbeda-beda jenisnya, 

bervariasi, dan tidak sama di setiap perusahaan. Program kesejahteraan ini 

menurut (Handoko, 2010:185) terdiri dari empat kategori utama, yaitu : 

1.  Pembayaran untuk waktu tidak bekerja (payment for time not worked). 

2.  Perlindungan terhadap bahaya (hazard protection). 

3.  Program-program pelayanan pegawai (employee service). 

4.  Tunjangan yang diisyaratkan secara legal oleh pemerintah (legal required 

 payments). 

Dalam penjelasan pasal 4 No. 10 tahun 1979 mengenai Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk pegawai negeri seperti yang dikutip oleh 

(Saydam, 2000:485) “loyalitas adalah tekad dan kesanggupan menatati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang dipatuhi  dengan penuh kesadaran 

dan tanggung jawab. Tekad dan kesanggupan harus dibuktikan dalam sikap dan 

tingkah laku sehari-hari serta dalam perbuatan melaksanakan tugas” dan 

pendapatnya adalah “loyalitas merupakan sikap mental pegawai yang ditunjukan 

pada keberadaan perusahaannya (Saydam, 2000:415) 
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Menurut (Saydam, 2000:395) dikatakan bahwa yang menyebabkan 

rendahnya loyalitas adalah: 

1.  Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenangan kerja. 

2.  Waktu kerja kurang fleksibel. 

3.  Rendahnya motivasi pegawai 

4. Struktur organisasi yang kurang jelas sehingga tugas dan tanggung jawab 

 kabur. 

5.   Rancangan pekerjaan kurang kurang baik dirasa kurang menantang. 

6.   Rendahnya kualitas manajemen yang terlibat pada kurang perhatian terhadap  

 konsumen. 

7.  Rendahnya kemampuan kerja atasan, yang tidak mendukung berhasilnya kerja 

 sama tim. 

8.  Kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir. 

Dari hal-hal yang menyebabkan rendahnya loyalitas kerja pegawai diatas, 

penulis merasa sistem kompensasi yang kurang baik (kompensasi tidak langsung) 

merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat kepuasan 

pegawai yang selanjutnya akan meningkatkan semangat kerja dan loyalitas. 

Loyalitas yang tinggi dapat mendorong tingginya kepedulian terhadap 

perusahaan, oleh sebab itu perlu adanya pembinaan loyalitas ini dilingkungan 

perusahaan secara terus menerus. Menurut (Saydam, 2000:6), terdapat unsur-

unsur dalam loyalitas yang perlu dibina secara terus menerus, yaitu : 
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1. Mempunyai kepedulian tinggi terhadap perusahaan 

2. Merasa memiliki terhadap perusahaan 

3. Tetap bertahan dalam perusahaan (dapat mencegah turn over) 

4. Menjamin kesinambungan kinerja perusahaan 

5. Menjamin tetap terpeliharanya motivasi kerja 

6. Dapat meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja. 
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 Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah di uraikan maka dapat di 

gambarkan paradigma penelitian sebagai berikut : 

      Gambar 2.6 

                                            Paradigma Penelitian 

    Pengaruh Kompensasi Tidak Langsung Terhadap Loyalitas Kerja Pegawai 
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2.7  Hubungan Antar Variabel  

2.7.1 Hubungan Variabel Kompensasi Terhadap Loyalitas  Pegawai  

Menurut Budi Widjaja Soejipto dalam,  (Saydam : 2000) Salah satu yang 

menyebabkan rendahnya Loyalitas pegawai adalah sistem kompensasi yang 

kurang menjamin ketenangan kerja yaitu berupa benefit atau kompensasi tidak 

langsung (indirect payment) yang ditawarkan seperti pensiunan dan Asuransi 

kesehatan. Secara sederhana kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

pegawai untuk balas jasa kerja mereka. (Handoko : 2010) mengatakan bahwa 

pentingnya kompensasi pelengkap atau indirect payment akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan yang salah satunya yaitu meningkatkan semangat 

kerja dan kesetiaan pegawai terhadap perusahaan.  

 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.  

 Dalam penelitian lembaga (The canadian bar association survey, 2012)   

menyebutkan bahwa kepuasan pegawai sangat di tentukan oleh tingkat benefit 

package atau yang biasa disebut indirect payment (kompensasi tidak langsung) 

hal ini terbukti kepuasan yang dirasakan dari tawaran benefits package yaitu 

>70% hal ini terbukti sangat efektif agar kesetiaan (loyalitas) dari pegawai 

meningkat dan tingkat keluar masuknya pegawai sangat rendah.  
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Oleh karena hubungan antar kedua variabel tersebut maka diajukan: 

H1 = Kompensasi tidak langsung (indirect payment) berpengaruh Secara Simultan 

signifikan terhadap loyalitas pegawai.  

H2 = Kompensasi tidak langsung (indirect payment) berpengaruh Secara parsial 

signifikan terhadap loyalitas pegawai. 
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2.8  Hipotesis  

Pengetian hipotesis menurut (Sugiyono, 2002) adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan penelitian di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang 

mungkin benar dan mungkin salah, sehingga dapat dianggap atau dipandang 

sebagai konsklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, sedangkan penolakan 

atau penerimaan suatu hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap 

faktor-faktor yang dikumpulkan, kemudian diambil suatu kesimpulan. 

Sehubungan dengan uraian di atas maka dapat dikemukakan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut :  

 Kompensasi Tidak Langsung  

 Loyalitas Kerja  

H1 = Kompensasi tidak langsung (indirect payment) berpengaruh Secara Simultan 

signifikan terhadap loyalitas pegawai.  

H2 = Kompensasi tidak langsung (indirect payment) berpengaruh Secara parsial 

signifikan terhadap loyalitas pegawai. 

 


