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ABSTRAK 

 
 

NI WAYAN SIRAMIATI, Program Doktor Ilmu Manajemen, Pascasarjana 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2017 “Pengaruh 
Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan, Kepuasan 
Kerja Karyawan, dan Kinerja Karyawan (Studi pada Sektor Jasa Layanan 
Pendidikan Tinggi Swasta di Provinsi Bali).  Promotor Surachman, Ko-Promotor 
Djumilah Hadiwidjojo, dan Fatchur Rohman. 

Kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, dan kepuasan 
kerja karyawan memiliki peranan penting untuk peningkatan kinerja karyawan.  
Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompensasi 
berbasis kinerja terhadap motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan dan 
kinerja karyawan, 2) Pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kepuasan kerja 
karyawan serta pengaruh motivasi kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan 
terhadap kinerja karyawan, 3) Peran motivasi kerja karyawan dalam memediasi 
pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan, peran 
kepuasan kerja karyawan dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis 
kinerja terhadap kinerja karyawan, serta peran kepuasan kerja karyawan dalam 
memediasi pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengumpulan data 
dengan metode sempel sebanyak 211 diambil dari jumlah populasi.  Populasinya 
adalah seluruh karyawan administrasi di Universitas Swasta di Provinsi Bali yang 
berjumlah 467 orang dengan kriteria masa kerja minimal 3 tahun. Analisis data 
penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kompensasi berbasis kinerja 
berpengaruh positif signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan 
melalui motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan, 2) motivasi kerja karyawan 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan motivasi 
kerja serta kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan, 3) Motivasi kerja karyawan memediasi sebagian (partial mediation) 
pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan, kepuasan 
kerja karyawan memediasi sempurna (complete mediation) pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja 
karyawan memediasi sebagian (partial mediation) pengaruh motivasi kerja 
karyawan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi berbasis kinerja berdampak 
terhadap kepuasan kerja karyawan, motivasi kerja karyawan sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan  
 
Kata kunci: Kompensasi berbasis  kinerja, motivasi, kepuasan kerja, kinerja 

karyawan. 
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ABSTRACT 

 
 

NI WAYAN SIRAMIATI. Doctoral Program in Management, Faculty of 
Economics and Business, Brawijaya University, 2017.The Influence of 
Performance-Based Compensation on Motivation, Work Satisfaction, and 
Employee Performance (A Study on the Service Sector of Private University 
in the Province of Bali). Promoter: Surachman, Co-promoters: Djumilah 
Hadiwidjojo and Fatchur Rohman. 

Performance-based compensation, work motivation, and work satisfaction 
are essential in improving employee performance. The objectives of this study 
are to analyze 1) the influence of performance-based compensation on work 
motivation, work satisfaction, and employee performance, 2) the influence of 
work motivation on work satisfaction and the influence of work motivation and 
work satisfaction on employee performance, and 3) the mediating role of work 
motivation in the influence of performance-based compensation on employee 
performance, the mediating role of work satisfaction in the influence of 
performance-based compensation on employee performance, also the role 
mediation of work satisfaction in the influence of work motivation of employee on 
employee performance. 

 
This study uses quantitative approach. From the population of all 467 

administration employees working in the service sector of private university in the 
province of Bali, 211 people with at least three years of service are selected as 
the sample. The data of this study are analyzed using Partial Least Square 
(PLS). 

The results of this study show that 1) performance-based compensation 
indirectly has a positive and significant influence on employee performance 
through work motivation and satisfaction, 2) work motivation positively and 
significantly influences employee performance, and work motivation and 
satisfaction positively and significantly influence employee performance, and      
3) work motivation partially mediates the influence of performance-based 
compensation on employee performance, work satisfaction completely mediates 
the influence of performance-based compensation on employee performance, 
also work satisfaction of employee partially mediates the influence of work 
motivation of the employee on employee performance. These findings imply that 
higher performance-based compensation improves work satisfaction and 
motivation, so employee performance increases. 

Keywords: performance-based compensation, work motivation, work 

satisfaction, employee performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang. 

Dalam era global setiap organisasi dituntut untuk terus berkembang 

semakin maju serta menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Kondisi 

persaingan mengharuskan organisasi melakukan perumusan strategi yang tepat 

agar dapat tetap eksis dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan 

organisasi dapat dicapai ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Ketika 

sebuah organisasi mencapai tujuan yang bersifat kualitas berarti memberikan 

layanan secara maksimal kepada para stakeholder atau pemangku kepentingan 

yang memiliki peran dalam keberlangsungan suatu organisasi. Sedangkan 

pencapaian tujuan yang bersifat kuantitas berarti melihat seberapa besar profit 

atau keuntungan telah diraih selama kegiatan operasional organisasi berjalan. 

Dengan demikian tidak semua organisasi memerlukan pencapaian bersifat profit 

dalam persaingan tersebut. Salah satu bentuk organisasi yang sifatnya nirlaba 

juga memiliki tujuan memberikan layanan berkualitas, berbeda dengan 

organisasi profit yang melihat kuantitas atau laba dalam aspek tujuan organisasi. 

Salah satu organisasi nirlaba perlu meningkatkan kualitas dalam pencapaian 

tujuannya adalah sektor  jasa layanan pendidikan.  

Sektor jasa layanan pendidikan adalah lembaga ilmiah yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, berdasarkan kebudayaan 

kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah. Dalam penyelanggaraan pendidikan 

dan pengembangan pengetahuan, pada organisasi berlaku kebebasan akademik 

dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan (UU Nomor 20     

tahun 2003 Pasal 24). Sektor jasa layanan pendidikan tinggi sebagai organisasi 

yang melakukan manajemen secara otonom dengan tujuan yang harus dicapai 
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dalam bentuk visi dan misi yang telah dirumuskan. Visi dan misi dapat dicapai 

melalui manajemen sumber daya yang ada di dalam organisasi.  Salah satu 

sumber daya yang menjadi penggerak utama roda aktivitas organisasi adalah 

sumber daya manusia (SDM).   

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan faktor kunci dalam 

mendorong pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam menghadapi era 

globalisasi menunjukkan tingkat persaingan semakin tinggi. Tingkat persaingan 

semakin tinggi berarti semakin banyak tuntutan perbaikan untuk meningkatkan 

produktivitas karyawan dalam melakukan aktivitas yang lebih baik.              

Dessler (2013: 5), mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai 

kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia 

dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi   

penghargaan dan penilaian. Sasaran utama manajemen SDM adalah 

meningkatkan kinerja karyawan. Dengan kata lain manajemen SDM diharapkan 

mampu menghasilkan karyawan yang memiliki produktivitas tinggi. Tujuan 

organisasi dapat dicapai ketika kinerja SDM dapat ditingkatkan secara efektif dan 

efisien.  

Kinerja SDM di Indonesia masih terbilang rendah, khususunya di regional 

Asia  sebesar 21,9 Dolar AS dan menduduki peringkat ke 11 pada tahun 2013    

(Apo, 2015), tercantum pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

Produktivitas Tenaga Kerja Beberapa Negara di Asia 

No Negara Produktivitas 

(Dolar AS) 

Per Tahun 

Indeks 

Produktivitas 

Tenaga Kerja (%) 

  1. Singapura 121.9 100 

  2. Hongkong 99.8 81.9 

  3. Taiwan 90.6 74.4 

  4. Jepang 71.4 58.6 

  5. Korea 61.5 50.5 

  6. Iran 59.3 48.7 

  7. Malaysia 50.2 41.2 

  8. Mongol 25.2 20.7 

  9. Thailand 24.5 20.1 

10. Srilangka 24.5 20.1 

11. Indonesia 21.9 18.0 

                 Sumber:  Apo, 2015. 
 

Dari Tabel 1.1 diketahui produktivitas tenaga kerja Indonesia masih 

tergolong rendah dibandingkan negara-negara tetangga bahkan lebih rendah dari 

Thailand, dan Srilangka. Persentase indeks produktivitas tenaga kerja Indonesia 

sendiri hanya 18%-nya Singapura, kalah dengan negara-negara Asean lain 

seperti Thailand, dan Srilangka 20.1% (Apo, 2015). Survei IMD (International 

Institute for Management Development) sebuah lembaga dari Swiss yang 

melakukan pemeringkatan untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu 

mempertahankan tenaga kerja berbakat dan terampil yang mereka miliki.  

Hasilnya adalah Indonesia menduduki peringkat ke 41 pada tahun 2015.  Posisi 

Indonesia berada jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia 

dan Thailand (Kemenkeu.go.id, 27 April 2013).  

Ditinjau dari aspek pendapatan perkapita, rata-rata tenaga kerja Indonesia 

memiliki jumlah pendapatan $3.974 Dolar AS serta menduduki peringkat 25 di 

Asia seperti ditunjukkan pada Tabel 1.2 
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Tabel 1.2 

Pendapatan Per kapita Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016 

No Negara Pendapatan Perkapita (Dollar AS) 

1 Qatar  66.415 

2 Singapore  52.600 

3 Macau  51.511 

4 Japan  47.608 

5 United Arab Emirates  40.864 

6 Hong Kong  36.726 

7 Kuwait  35.490 

8 Israel  33.783 

9 Brunei  31.431 

10 South Korea  25.459 

11 Bahrain  22.436 

12 Saudi Arabia  21.395 

13 Oman  17.071 

14 Malaysia  11.028 

15 Kazakhstan  10.571 

16 Maldives   7.367 

17 Turkmenistan   6.987 

18 Lebanon   6.984 

19 China   6.895 

20 Thailand   5.901 

21 Azerbaijan   5.859 

22 Iran   5.758 

23 Iraq   5.696 

24 Georgia   4.080 

25 Indonesia   3.974 

Sumber: Tradingeconomics.com, 2016 

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan pendapatan per kapita tenaga kerja 

Indonesia berada di peringkat 25 jauh dibawah negara-negara tetangga di asia 

tenggara seperti Singapura menduduki peringkat ke-2 dengan tingkat 

pendapatan $52.600 serta Malaysia pada peringkat ke-14 sebesar $11.028. 

Dengan demikian diketahui pendapatan rata-rata tenaga kerja perlu 

mendapatkan perhatian khusus demi tercapainya peningkatan produktivitas 

mereka. Perhatian pada aspek pendapatan atau kompensasi diharapkan mampu 
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menghasilkan tenaga kerja yang memiliki produktivitas atau kinerja yang ingin 

dicapai seperti negara-negara lainnya.  

Sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta perlu memperhatikan aspek 

kinerja dalam organisasi. Khusus pada Universitas Swasta dikarenakan 

persaingan lebih ketat dibandingkan Universitas Negeri maka SDM yang dimiliki 

harus benar-benar memiliki dukungan penuh dalam aspek kinerja. Menghadapi  

persaingan Global, dimana Tahun 2015 merupakan tahun diberlakukannya 

kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan kawasan 

bebas perdagangan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam 

menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) karyawan khususnya di bidang 

administrasi perlu dipersiapkan untuk bersaing dengan tenaga kerja asing                 

(Crmsindonesia. Org, 2015).  

Di Provinnsi Bali, sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta memiliki 

peran penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas karena sebagai salah 

satu daerah yang menjadi destinasi wisata yang terkenal baik di dalam negeri 

maupun mancanegara. SDM berperan penting dalam menjalin hubungan antara 

para wisatawan mancanegara terhadap penduduk lokal. Dengan kata lain sektor 

jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali diharapkan dapat 

mencetak sumber daya manusia yang memiliki knowledge (pengetahuan), skill 

(keahlian) sehingga terampil dalam bekerja. Apalagi sudah diberlakukannya 

kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015, yang merupakan 

kawasan bebas perdagangan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 

Salah satu kebijakan yang secara langsung terkait dengan penyiapan 

sumberdaya manusia adalah penetapan Indonesian Qualification Framework 

yang lebih dikenal dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). 

Terkait dengan dinamika global mengharuskan setiap negara membuka diri 

untuk menerima arus pertukaran barang dan jasa, maka tindakan yang paling 
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realistis adalah mengantisipasinya dengan baik. Kunci utama adalah dimiliki 

sumber daya manusia handal, berkualitas dan memiliki kompetensi yang relevan 

dengan kebutuhan masa depan. Dalam konteks seperti itu, sektor jasa layanan 

pendidikan memegang peran sangat penting (Serambimata, 2014). 

 Sumber daya manusia yang tidak kalah penting dalam organisasi jasa 

layanan pendidikan adalah karyawan bidang non akademik yaitu karyawan 

administrasi. Karyawan administrasi memiliki fungsi mengatur proses berjalannya 

kegiatan operasional organisasi sehingga dapat berjalan sesuai harapan institusi. 

Manajemen yang baik terhadap sumber daya manusia akan memberikan 

manfaat pula bagi peningkatan kinerja organisasi itu sendiri. Karyawan di bidang 

administrasi ditinjau dari segi tugas yang dibebankan tidak kalah penting 

dibandingkan tenaga bidang akademik (Edukatif). Penelitian sebelumnya hanya 

berfokus pada karyawan bidang akademik, seperti  penelitian yang dilakukan 

Abdussalam dan Mawoli (2012), dan Noor (2015) yang meneliti kinerja dosen di 

Kalimantan.  

Karyawan administrasi memiliki peran penting dalam kegiatan operasional 

organisasi.  Setiap aktivitas yang berhubungan dengan proses belajar mengajar 

menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh karyawan administrasi. Dengan 

adanya karyawan yang memilki kinerja tinggi diharapkan kegiatan organisasi 

dapat berjalan dengan baik. Dalam memeperoleh hasil terbaik dalam menilai 

sumber daya manusia dalam sektor jasa layanan pendidikan, karyawan 

administrasi tidak bisa dikesampingkan karena memiliki peran yang tidak kalah 

penting dengan karyawan bidang akademik (Ahmed dan Islam, 2011).   

Manajemen SDM khususnya karyawan administrasi pada sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali tidak bisa terlepas dari aspek-

aspek yang mendukung kinerja seperti kompensasi berbasis kinerja, motivasi 

kerja karyawan, dan kepuasan kerja karyawan. Ketika beberapa aspek tersebut 
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terpenuhi diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan khususnya pada 

bidang administrasi. Peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen sumber 

daya manusia di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta khususnya 

Universitas Swasta yang berada di Pulau Bali  mengkaitkannya dengan kajian 

literatur dan empiris berdasarkan temuan-temuan terdahulu.  

Kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui manajemen SDM yang baik 

sesuai dengan sasaran yang dituju. Kinerja merupakan tampilan ulang kontribusi 

individu yang diberikan kepada organisasi dalam memberdayakan mereka 

(Stewart dan Brown, 2011: 297). Mathis dan Jackson (2011) menjelaskan kinerja 

karyawan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: 1). Kuantitas dari hasil, 

diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta 

hasilnya. 2). Kualitas dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. Ketepatan waktu dari hasil, diukur dari persepsi 

karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai 

menjadi output. Dapat menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia.   

Fungsi sumber daya manusia terkait dengan pencapaian kinerja antara lain 

dipengaruhi oleh pemberian kompensasi yang tepat, pemberian dukungan atau 

motivasi kerja kepada karyawan, sehingga mampu menghasilkan kinerja 

karyawan yang optimal (Mathis dan Jackson, 2011: 156). Kompensasi 

merupakan bagian dari imbalan (reward) yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan mereka. Pembahasan mengenai kompensasi tidak akan terlepas dari 

imbalan yang diberikan perusahaan. Dessler (2013: 352) menjelaskan 

kompensasi karyawan meliputi semua bentuk pembayaran diberikan pada 

karyawan yang timbul dari pekerjaan mereka. Kompensasi dibedakan menjadi 

dua bentuk yakni pembayaran finansial langsung dan non finansial               
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(tidak langsung). Pembayaran finansial langsung meliputi upah, gaji, insentif, 

komisi dan bonus serta pembayaran non finansial (tidak langsung) seperti 

asuransi dan rekreasi, . Pembayaran finansial langsung dilakukan dengan dua 

cara kenaikan gaji berdasarkan waktu atau dengan berbasis kinerja, namun 

untuk pembayaran non finansial (tidak langsung) didasarkan pada kinerja. 

Manajemen imbalan mengadopsi pendekatan “Imbalan Total” yang menekankan 

pada pentingnya pertimbangan semua aspek imbalan yang sesuai dengan 

keseluruhan desain SDM yang terintegrasi (Armstrong, 2009: 737). Kompensasi 

Karyawan adalah proses pembayaran dan imbalan pada karyawan atas 

kontribusi yang telah mereka berikan pada sebuah organisasi (Stewart dan 

Brown, 2011: 412). Kompensasi merupakan imbalan yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan                           

(Rivai et al., 2015: 541).  Kompensasi dapat dibedakan menjadi dua jenis     

yakni: 1). Kompensasi Intrinsik yang direfleksikan oleh aspek psikologis, dan 

aspek sosial seperti pencapaian tujuan atau penyelesaian sebuah tugas, jenjang 

karier yang jelas, 2). Kompensasi Ekstrinsik merupakan imbalan yang nampak 

(tangible) dan berbentuk moneter dan non menoter (Mathis dan               

Jackson, 2011: 362).  

Kompensasi terdiri dari berbagai macam bentuk meliputi uang (gaji, bonus, 

pembayaran insentif), pengakuan dan tunjangan (Luthans, 2011: 90).                  

Rivai et al. (2015: 542) membedakan jenis-jenis kompensasi menjadi dua, yaitu 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial 

berupa gaji dan tunjangan sedangkan kompensasi non finansial seperti 

perkembangan karir dan keamanan kerja. Perusahaan memiliki kewajiban 

memberikan penghargaan atau kompensasi atas tugas yang dilaksanakan 

karyawannya (Nawawi, 2011: 316). Apabila kompensasi yang diterima karyawan 

semakin besar maka kinerja yang dihasilkan juga semakin baik              
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(Hasibuan, 2013: 117).  Pemberian kompensasi yang baik memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan motivasi kerja karyawan selanjutnya berpengaruh pada 

kinerja karyawan yang lebih tinggi (Stewart dan Brown, 2011: 412). 

Dalam prakteknya kompensasi juga dihubungkan dengan kinerja sehingga 

disebut dengan kompensasi berbasis kinerja. Perbedaaan kompensasi berbasis 

kinerja dengan kompensasi yang konvensional adalah kompensasi berbasis 

kinerja ditujukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan dasar bahwa 

ketika karyawan diberikan stimulus berupa imbalan baik sifatnya finansial 

maupun non-finansial akan memberikan dampak yang positif pada peningkatan 

kinerja (Amstong, 2009: 319).  Kompensasi berbasis kinerja bila dibandingkan 

dengan kompensasi konvensional menjadi salah satu bentuk imbalan (reward) 

yang sifatnya mengakui kinerja karyawan dengan kinerja lebih baik dan 

mendorong kualitas kerja dari karyawan serta memberikan fokus terhadap      

nilai atau tujuan yang telah ditetapkan oleh karyawan tersebut                     

(Armstrong, 2008: 817). 

Penelitian empirik terkait hubungan langsung antara kompensasi berbasis 

kinerja dengan kinerja karyawan telah dilakukan oleh Diaminni dan Ricci (2010); 

Balzovich, (2013); Qureshi dan Sajjad (2015);  Xu et al. (2014); Wardoyo (2015); 

Thaief, (2015); Aktar (2013); Kibria (2016); Jaid (2015); Sarwar et.al. (2014); dan 

Ahmed et al. (2012).  Diaminni dan Ricci (2010), menjelaskan tentang pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja serikat buruh di Italy. Hasil 

penelitiannya menunjukkan kompensasi berbasis kinerja memberikan pengaruh 

signifikan terhadap kinerja serikat buruh diukur melalui produktivitas kerja 

mereka. Balzovich (2013), juga menjelaskan dari hasil penelitiannya dimana 

kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja karyawan baik secara 

individual maupun secara kelompok. Dari segi individu sebuah kompensasi 

berbasis kinerja dapat memacu kinerja mereka. Sedangkan dari segi kelompok 
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kompensasi berbasis kinerja menghasilkan dorongan untuk menjadikan sebuah 

kelompok kerja lebih baik dengan ukuran kompensasi berbasis kinerja yang 

diberikan.  

Penelitian Qureshi dan Sajjad (2015), menjelaskan kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Studi dilakukan pada 

karyawan di Saudi Arabia menjelaskan adanya hubungan positif antara 

Kompensasi, dan Kinerja Karyawan. Hasil menjelaskan semakin baik dalam 

pemberian kompensasi maka menghasilkan kinerja karyawan yang juga semakin 

baik.  Xu et al. (2014), penelitian menemukan bagaimana pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja pekerja ditinjau dari segi pengalaman dan keahlian. Hasil 

menunjukkan kompensasi keseluruhan pekerja dari semua jenjang pengalaman 

dan keahlian memiliki pengaruh terhadap kinerja mereka. Penelitian di Indonesia 

yang dilakukan Wardoyo  et al. (2015), pada PT Garuda Milky Artha juga 

memberikan hasil sama yakni kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian Thaief et al. (2015), pada PT PLN juga menujukkan 

kompensasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.   

Penelitian pada sektor jasa layanan pendidikan yang dilakukan          

Sarwar et.al. (2014), peneliti melihat hubungan antara kompensasi berbasis 

kinerja dengan kinerja karyawan diukur dengan pencapaian prestasi akademik 

dengan perbandingan antara Universitas Negeri dan Swasta. Hasil penelitannya 

menjukkan kompensasi berbasis kinerja memiliki perbedaan signifikan sesuai 

dengan kinerja antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri 

sehingga dapat dikatakan penerapan kompensasi berbasis kinerja sejalan 

dengan kinerja yang dihasilkan karyawan melalui pencapaian prestasi akademik. 

Penelitian Ahmed et al. (2012), pada sektor jasa layanan pendidikan juga 

menjelaskan kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Lebih lanjut, kompensasi dimaksud tidak hanya sekedar gaji pokok 
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namun juga melibatkan bonus, insentif serta tunjangan-tunjangan yang 

dibutuhkan karyawan. Aktar et al. (2012), studi pada perbankan komersial di 

Bangladesh menjelaskan hubungan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan.  Kompensasi terdiri dari dua indikator yakni gaji pokok dan bonus atas 

kinerja. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi yang terdiri dari gaji pokok dan 

bonus atas kinerja memiliki hubungan positif, dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Kibria et al. (2016), studi pada usaha kecil menengah di Dhaka 

menjelaskan peran dari pengakuan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

Pengakuan ditunjukkan dengan bentuk finansial yakni melalui insentif yang 

terkategorikan sebagai bentuk pengakuan secara formal. Hasil penelitian 

menunjukkan pengakuan secara formal dalam bentuk insentif terbukti secara 

efektif mampu meningkatkan kinerja karyawan. Jaid dan Dahivale (2015), 

penelitian  pada Pabrik Gula di India membuktikan pengaruh kompensasi 

ekstrinsik yang terdiri dari gaji, bonus dan tunjangan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan bentuk kompensasi ekstrinsik 

gaji, bonus dan tunjangan memilki hubungan positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Kompensasi tidak selalu memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian Mensah dan Dogbe (2011), menunjukkan kompensasi dalam bentuk 

upah berbasis kinerja justru memiliki hubungan negatif terhadap kinerja 

karyawan secara keseluruhan. Penyebabnya karyawan tidak memahami sistem 

pemberian upah berbasis kinerja tersebut atau bisa dikatakan tidak adanya 

transparansi dalam pemberian upah berbasis kinerja. Selain itu karyawan 

merasa tidak puas terhadap sistem karena adanya kecurigaan terkait “modus 

operandi” yakni organisasi tidak serta merta memberikan upah tersebut karena 

adanya tindakan penyalah gunaan dana dalam manajemen kompensasi berbasis 
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kinerja. Njanja et al. (2013), menemukan kompensasi dalam bentuk bonus 

secara tunai tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yang 

bekerja di perusahaan energi listrik Kenya. Penyebabnya ada kecemburuan 

antara karyawan yang menerima bonus dan yang tidak menerima bonus.  

Karyawan yang tidak mendapatkan bonus harus menunggu satu tahun untuk 

menunggu penilaian kinerja kembali sehingga bagi mereka bonus tidak 

memberikan dampak apa-apa terhadap kinerja karyawan.  

Berdasarkan hasil studi empiris tentang pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan ditemukan hasil yang bervariasi atau 

perbedaan temuan sehingga dalam penelitian ini dimasukkan variabel motivasi 

kerja karyawan sebagai variabel mediasi sesuai dengan hasil penelitian 

Handijani et al. (2016) serta Weibel et al. (2010) yang menjelaskan motivasi 

berperan dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap 

kinerja karyawan.  

.  Motivasi adalah hasrat dalam diri karyawan untuk melakukan pekerjaan 

karena dorongan dalam diri sendiri maupun di luar diri mereka                

(Luthans, 2011: 156). Motivasi dibagi menjadi dua jenis: 1) Motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang tampak (tangible) dan terlihat oleh orang lain         

(Luthans, 2011: 160). Motivasi kerja ekstrinsik meliputi kenaikan gaji, 

peningkatan tunjangan, promosi, menghindari hukuman, pemberhentian, dan 

mutasi. 2) Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang berhubungan dengan tugas 

atau pekerjaan itu sendiri seperti perasaan bertanggungjawab, pencapaian, 

penyelesaian tugas yang menantang atau kompetitif (Luthans, 2011: 161).      

Dari segi psikologis kenyataan menunjukkan semangat seorang pekerja dalam 

melaksanakan pekerjaannya, sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja yang 

mendorongnya (Nawawi, 2011: 351). Memahami motivasi kerja sangatlah 

penting karena dukungan pada karyawan dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

dan keinginan untuk tetap berada di perusahaan (retention) (Mathis dan  

Jackson, 2011: 158). 

Kajian empiris tentang peran mediasi dari motivasi kerja karyawan dalam 

memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan 

berdasarkan penelitian Weibel et al. (2010); Hendijani et al. (2016); dan           

Gungor (2011). Penelitian Weibel et al. (2010), menjelaskan tidak selamanya 

kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan 

sehingga motivasi kerja karyawan berupaya memediasi pengaruh kompensasi 

berbasis kinerja serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan.                

Hendijani et al. (2016), juga menjelaskan kompensasi berbasis kinerja dalam 

penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja 

karyawan sebagai mediasi dari hubungan kedua variabel tersebut.             

Gungor (2011), hasil penelitiannya menunjukkan kompensasi berbasis kinerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan serta motivasi kerja memiliki peran 

dalam memediasi pengaruh kedua variabel tersebut.  Artinya kompensasi 

berbasis kinerja yang baik akan meningkatkan motivasi kerja karyawan, dan 

selanjutnya bila motivasi kerja karyawan meningkat akan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan lebih baik.  

Beberapa kajian penelitian menjelaskan bahwa kompensasi berbasis 

kinerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan di antaranya 

penelitian yang dilakukan: Schimidt et al. (2011); Olsen. H (2012);             

Ghazanfar et al. (2011); Danish dan Usman, (2010); DelVecchio                      

dan Wagner, (2011); Misra et al. (2013); Jehanzeb et al. (2012);                      

Rasheed et al. (2014); Ahmed dan Islam  (2011); dan Azzizadah et al. (2014). 

Schimidt et al. (2011), menjelaskan pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap motivasi kerja pada penelitian 17 perusahaan di Jerman. Temuannya 

menujukkan kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan motivasi kerja 
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karyawan dalam pencapaian target yang diberikan perusahaan dengan catatan 

pemberian skema kompensasi berbasis kinerja jelas. Olsen. H. (2012),  

melakukan studi panel pada perusahaan di Norwegia dari tahun 1997         

hingga 2003 menjelaskan kompensasi berbasis kinerja dapat memacu motivasi 

kerja karyawan diukur dari ketidakhadiran karyawan atau absensi. Dalam 

penelitiannya dijelaskan kompensasi berbasis kinerja dapat mengurangi absensi 

atau ketidak hadiran karyawan. Ghazanfar et al. (2011), mencoba menguji 

hubungan antara kompensasi terdiri dari gaji tetap, gaji fleksibel dan tunjangan 

terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitiannya menujukkan terdapat hubungan  

positif antara kompensasi dan motivasi kerja karyawan. Hasil yang sama 

diperoleh dari beberapa peneliti lain diantaranya Danish dan Usman, (2010); 

DelVecchio dan Wagner, (2011); Misra et al. (2013); dan Jehanzeb et al. ( 2012). 

Penelitian pada sektor jasa layanan pendidikan oleh Rasheed et al. (2014), 

menjelaskan kompensasi merupakan faktor paling dominan dalam 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Lebih lanjut dalam wawancara  

dilakukan secara mendalam terhadap karyawan dijelaskan bahwa perlu adanya 

kompensasi tambahan diluar gaji pokok yang dikombinasikan bersama dengan 

tunjangan dan fasilitas kerja dalam memacu motivasi kerja karyawan. Dalam 

penelitian ini kompensasi berbasis kinerja menjadi kajian pokok utama dalam 

menyangkut motivasi kerja karyawan.  Penelitian Ahmed dan Islam (2011), pada 

karyawan pekerja di 5 Fakultas Universitas Pakistan menunjukkan hubungan 

positif antara pemberian kompensasi dengan motivasi kerja karyawan.  Masih di 

sektor pendidikan penelitian yang dilakukan Azzizadeh et al. (2014), mengkaji 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan melalui analisis hirarki 

(Analayzed Through Hieraricy).  Penelitian melibatkan 33 guru sekolah di Iran. 

Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan faktor-faktor diklasifikasikan salah 
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satu dari faktor yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan adalah 

kompensasi dalam bentuk materi. 

Berdasarkan kajian penelitian empiris  seperti: Tutar et al. (2011); 

Jayaweera (2015); Sokro (2012); Belle (2012); Gillet et al. (2012);           

Ismiyarto, et al. (2015); Elqadri et al. (2015); Cui et al.( 2015); Hutabarat, (2015); 

dan Guo et al. (2014); mengatakan bahwa motivasi kerja karyawan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian Tutar et al. (2011), menjelaskan 

bagaimana pemberdayaan karyawan dilakukan melalui pemberian motivasi 

mampu meningkatkan kinerja karyawan secara kontekstual. Hasilnya 

menunjukkan motivasi yang diberikan melalui pemberdayaan memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kinerja Karyawan. Jayaweera (2015), melakukan 

studi pada beberapa hotel di Inggris menunjukkan motivasi kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian Cui et al. (2015), di 

China menunjukkan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja para 

mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian Guo et al. (2014), pada 12 perusahaan 

di China dengan melibatkan supervisor beserta bawahannya menunjukkan 

motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan diukur 

melalui umpan balik  (feedback).  

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia antara lain:           

Ismiyarto et al. (2015), dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif 

juga menegaskan ketika seorang karyawan memperoleh motivasi kerja maka 

berdampak pada peningkatan kepuasan kerja serta kinerja karyawan. Penelitian 

Hutabarat (2015), pada kinerja guru di Medan menunjukkan motivasi kerja 

karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

Elqadri et al. (2015), pada karyawan divisi penjualan di PT Kurnia Wijaya 

Sidoarjo menunjukkan motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 
 

Dengan pertimbangan hasil, banyak peneliti menyebutkan hubungan sebab 

akibat antara kompensasi berbasis kinerja dengan motivasi kerja karyawan, serta 

motivasi kerja karyawan dengan kinerja karyawan, maka motivasi kerja karyawan 

dalam penelitian ini diposisikan sebagai mediasi antara kompensasi berbasis 

kinerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya penelitian lain menunjukkan motivasi 

kerja tidak selalu mempengaruhi kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan 

Abdulsalam. dan Mawoli (2012), studi pada staff akademik di Nigeria 

menunjukkan motivasi kerja tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitiannya menunjukkan motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan dalam melakukan kegiatan mengajar namun tidak memiliki pengaruh 

terhadap kegiatan penelitian. Ini dikarenakan dukungan organisasi, untuk 

penelitian masih dirasa kurang dari segi keuangan, biaya penelitian, dan 

pengadaan teknologi. Selanjutnya adalah penelitian dari Bodlaa dan           

Naeem (2014), menunjukkan motivasi intrinsik tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja tenaga penjual di Pakistan. Penyebabnya karyawan memiliki kekurangan 

dalam menghadapi tantangan dalam melakukan pekerjaan sehingga merasa 

kurang termotivasi terhadap pekerjaan yang mereka lakukan.  

Walaupun motivasi kerja karyawan digunakan sebagai variabel mediasi, 

motivasi kerja karyawan tidak serta merta mempengaruhi kinerja karyawan 

sehingga perlu adanya variabel mediasi lain, yaitu kepuasan kerja karyawan 

sebagai variabel mediasi kedua.  Dasar pertimbangan kepuasan kerja sebagai 

variabel mediasi karena kepuasan kerja merupakan evaluasi yang 

menggambarkan perasaan seeorang atas sikap senang atau tidak senang, puas 

atau tidak puas dalam bekerja  (Rivai et al. 2015: 475).  Beberapa peneliti 

mengatakan kompensasi berbasis kinerja serta motivasi kerja karyawan 

berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan sedangkan jika karyawan puas 

akan meningkatkan kinerja karyawan.  Ketika tidak terjadi kesesuaian harapan 
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dalam pekerjaan maka karyawan tidak merasa puas terhadap pekerjaan mereka 

(Mathis dan Jackson, 2011: 158).  

Berdasarkan hasil penelitian empiris pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan dari penelitian sebelumnya, masih terdapat temuan kontradiksi  

disebabkan perbedaan hasil yang tidak sama dari beberapa hasil penelitian 

tersebut, maka peneliti memasukan variabel kepuasan kerja karyawan sebagai 

variabel mediasi kedua. Celah ini dipersepsikan peneliti sebagai keterbaharuan 

penelitian. Alasan peneliti memasukkan variabel kepuasan kerja sebagai variabel 

mediasi kedua adalah walaupun motivasi kerja karyawan digunakan sebagai 

variabel mediasi belum tentu mempengaruhi kinerja karyawan sehingga peneliti 

menempatkan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel mediasi. 

Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau emosi positif yang muncul 

dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman dalam bekerja               

(Luthans, 2011: 141). Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang 

menggambarkan perasaan seseorang atas sikap senang atau tidak senang, 

puas atau tidak puas dalam bekerja (Rivai et al., 2015: 620). Ketika tidak terjadi 

kesesuaian harapan dalam pekerjaan maka karyawan tidak merasa puas 

terhadap pekerjaan mereka (Mathis dan Jackson, 2011: 158).  

Kepuasan kerja karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja dan motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan dijelaskan dari 

hasil penelitian Anik et al. (2013); Anwar (2015); Vandenabeele (2009);     

Depedri et al. (2010); dan Hayati dan Caniago (2012).  Anik et al. (2013), dalam 

penelitian eksperimen menjelaskan karyawan yang memperoleh kompensasi 

berbasis kinerja memperoleh kepuasan kerja selanjutnya berdampak pada 

kinerja kelompok mereka. Anwar (2015), hasil penelitian menunjukkan 

kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung melalui kepuasan kerja karyawan.                   
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Hasil penelitian Depedri et al. (2010), juga menjelaskan kepuasan kerja 

karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja berupa insentif 

terhadap kinerja karyawan. Vandenabeele (2009), menjelaskan kepuasan kerja 

karyawan mampu memediasi secara penuh hubungan antara motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan yang diukur melalui laporan kinerja 

karyawan. Hayati dan Caniago (2012), juga menjelaskan kepuasan kerja 

karyawan berperan dalam memediasi pengaruh motivasi kerja intrinsik terhadap 

kinerja karyawan.  

Kajian empiris berikut menjelaskan pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan di antaranya: Cornelissen et al. (2010);    

Gius (2013); Lai (2011); Abdulla et al. (2011); Misra et al. (2013);            

Jehanzeb et al. (2012); Kahn et al. (2011); Parvin dan Kabir (2011);            

Hassan et al. (2013); Hofmans (2012); Humera (2013);  Masum et al. (2014); 

Saba et al. (2011); Khalid et al. (2012); dan Bozeman (2011).  Penelitian 

Cornelissen et al. (2010), pada masyarakat  di Jerman dengan melakukan survey 

sosio-ekonomi pada data tahun 2004 menjelaskan kompensasi berbasis kinerja 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.  Penelitian 

Giuss (2013), pada guru sekolah publik di beberapa distrik di Amerika 

menunjukkan kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Penelitian Lai (2011), menunjukkan sistem kompensasi berbasis 

kinerja terdiri atas upah berbasis pekerjaan, keahlian dan kinerja memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.   

Penelitian Abdulla et al. (2011), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan menjelaskan variabel gaji dan insentif sebagai faktor 

ekstrinsik memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.         

Misra et al. (2013), hasil penelitiannya menjelaskan kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Temuan yang sama diungkapkan           
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Jehanzeb et al. (2012), dalam hasil penelitiannya menyatakan kompensasi 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Khan et al. (2011), studi 

pada sektor perbankan di Pakistan menjelaskan kompensasi memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Parvin dan Khabir (2011), studi pada sektor 

farmasi di Dhaka menjelaskan kompensasi memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  Hassan et al. (2011), penelitian pada sektor publik di 

Pakistan kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Hofmans, (2012),  studi pada berbagai sektor di Belgia dengan penelitian    

melalui 3 tahap dengan berbagai sektor berbeda mulai dari sektor industri, 

kesehatan, dan farmasi serta organisasi nirlaba menunjukkan kompensasi 

memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Humera (2013), 

penelitian pada organisasi yang bergerak di bidang proyek mengkaji tentang 

faktor-faktor kepuasan kerja dengan kompensasi sebagai salah satu faktor 

penentunya. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi berbasis kinerja sebagai 

bentuk penerapan dari manajemen mutu terpadu berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan.  

 Penelitian pada sektor jasa layanan pendidikan yang dilakukan             

Masum et al. (2014), menjelaskan kompensasi memiliki pengaruh  signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Kompensasi juga menjadi faktor paling 

utama dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Saba et al. (2011), studi 

pada staff bidang akademik Universitas Bhalwapur India mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Hasil penelitian menunjukkan 

kepuasan kerja karyawan lebih dominan dipengaruhi sistem kompensasi 

khususnya kompensasi berbasis kinerja. Khalid et al. (2012), melakukan studi 

perbandingan tingkat kepuasan kerja pada universitas negeri dan swasta di 

Pakistan.  Hasil menunjukkan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja khusus 

pada universitas swasta adalah kompensasi termasuk di dalamnya kompensasi 
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berbasis kinerja, berbeda dengan universitas negeri yang mengedepankan aspek 

hubungan antar karyawan. Bozeman (2011), hasil penelitiannya menunjukkan 

kompensasi berpengaruh signifikan serta semakin tinggi kompensasi semakin 

tinggi kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian terkait pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kepuasan 

kerja karyawan ditinjau dari hasil penelitian yang dilakukan Stringer et al. (2014);            

Cun (2012); Ayub et al. (2012);  Pelit et al. (2015);  Bang et al. (2012);         

Taylor et al. (2011);  Liu dan Tang (2012); Tan et al. (2011); Misra et al. (2013); 

Jehanzeb et al. (2012); Arifin (2013); Sudarno et al. (2016); dan Ahmed dan 

Islam (2011). Penelitian Stringer et al. (2014), pada organisasi di New Zealand 

menjelaskan motivasi kerja intrinsik memiliki hubungan dengan kepuasan kerja 

karyawan. Cun (2012), studi pada sektor publik di Guangzhou China 

menunjukkan motivasi kerja karyawan memilki pengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Tan et al. (2011), dengan menguji teori motivasi Herzberg studi 

pada sektor ritel di Malaysia menujukkan motivasi kerja karyawan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.   

Misra et al. (2013), dalam penelitiannya menjelaskan motivasi kerja 

karyawan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.            

Jehanzeb et al. (2012), penelitianya menunjukkan motivasi kerja karyawan 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian pada sektor 

jasa layanan pendidikan tinggi dilakukan Ahmed dan Islam (2011),  dengan 

melibatkan karyawan akademik dan administrasi untuk menguji hubungan 

motivasi kerja karyawan dan kinerja karyawan. Hasil penelitian menjukkan 

motivasi kerja karyawan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan 

kepuasan kerja karyawan. Penelitian di Indonesia dilakukan Arifin (2013), studi 

pada guru di Jayapura menunjukkan pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja guru sekolah menengah atas.  Penelitian  Sudarno et al. (2016), 
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pada PT Alfaria Sidoarjo melibatkan 400 karyawan menunjukkan motivasi kerja 

karyawan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Kajian mengenai pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan dijelaskan dalam hasil penelitian Khan et al. (2011); Maharani (2013); 

Imran (2014);  Ali (2014); Mofoluwake (2013); Olusola (2011); Smayling (2012);   

Karatepe (2011); Imran et al. (2014); Sarwar et al. (2011); Miao (2011);      

Sadasa (2013); dan Mamiseishvili dan Rosser (2011).  Penelitian yang dilakukan 

Khan et al., (2011), di institusi kesehatan, menjelaskan kepuasan kerja karyawan 

memiliki peran dalam memediasi pengaruh upah terhadap kinerja karyawan.  

Maharani (2013), studi pada karyawan tetap di Bank Mandiri Syariah Malang 

dengan menggunakan alat analisis Generalized Structured Component Analysis 

(GSCA) menjelaskan kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Imran (2014) studi pada sektor pendidikan umum dan 

swasta di Pakistan menujukkan kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap 

kinerja. Penelitian  Ali et al. (2013), pada perusahaan Multinasional di Pakistan 

menujukkan kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Mofoluwake (2013), penelitian pada perusahaan minyak nasional di Nigeria 

menjelaskan kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  Olusola (2011), studi pada sektor industri di Nigeria hasil penelitian 

menunjukkan kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Studi pada mahasiwa magang dari berbagai Universitas di 

Amerika Serikat yang dilakukan oleh Smayling (2012), dengan alat analisis 

regresi berganda, hasil penelitiannya menunjukkan terdapat pengaruh signifikan 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja para peserta magang. Karatepe (2011), 

studi pada hotel di Kamerun, hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja 

memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan dinilai  

langsung oleh supervisor.  
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Imran et al. (2014), studi pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi publik 

maupun swasta di Pakistan menunjukkan hubungan antara pengaruh kepuasan 

kerja karyawan terhadap kinerja karyawan.  Mamiseishvili dan Rosser (2011), 

studi pada karyawan universitas di Amerika Serikat menjelaskan hubungan 

antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan  diukur dengan produktivitas 

kerja. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan signifikan antara kepuasan 

kerja dan kinerja karyawan. Miao (2011), menguji hubungan antara kepuasan 

kerja, dan kinerja tugas karyawan (task performance).  Hasil temuannya 

menunjukkan terdapat pengaruh antara kepuasan kerja, dan kinerja tugas 

karyawan.     Sadasa (2013), penelitian pada guru sekolah menengah pertama di 

Sukabumi juga membuktikan kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  

Sarwar et al. (2011), melakukan sebuah studi kasus pada sektor jasa 

layanan pendidikan di Pakistan mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja karyawan baru.  Hasil penelitian menjukkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi rendahnya kinerja karyawan baru tersebut antara lain 

pekerjaan itu sendiri, kurangnya jalinan komunikasi antar karyawan serta ketidak 

sesuaian harapan karir. Ketiga masalah tersebut sesuai dengan dimensi dari 

kepuasan kerja sehingga dapat dikatakan  kepuasan kerja mempengaruhi baik 

buruknya kinerja karyawan.  

Permasalahan mengenai kompensasi dan Kinerja karyawan terjadi dalam 

sebuah organisasi baik yang berorientasi profit maupun non-profit. Sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi dengan berbagai aktivitas dalam manajemen SDM 

perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja 

karyawannya.  Meliputi kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, 

dan kepuasan kerja karyawan. Universitas merupakan salah satu sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi memerlukan manajemen SDM secara cermat dalam 
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menjalankan aktivitasnya.  Organisasi khususnya yang bergerak dalam bidang 

jasa lebih banyak menggunakan sumber daya manusia karena berhubungan 

langsung dengan pelanggan dibandingkan perusahaan manufaktur lebih banyak 

menggunakan tenaga mesin, dan konsumen tidak melakukan kontak langsung 

dengan karyawan dalam perusahaan.  

Kompensasi berbasis kinerja diatur dalam undang-undang no. 14          

tahun 2005 yang menyatakan pemberian tunjangan atau tambahan ditetapkan 

dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.  Penerapan kompensasi 

berbasis kinerja juga menjadi suatu syarat dalam penentuan akreditasi suatu 

perguruan tinggi  BAN-PT, 2011). Dalam pembuatan borang akreditasi perlu 

mencantumkan sistem manajemen SDM khususnya dalam pemberian 

kompensasi berbasis kinerja baik dalam bentuk uang maupun penghargaan 

terhadap karyawan. Kompensasi berbasis kinerja perlu mendapat perhatian lebih 

agar mampu disesuaikan dengan peraturan pemerintah serta terciptanya iklim 

kerja yang kondusif yang dibutuhkan dalam organisasi. Pemberian kompensasi 

khususnya di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali  tidak cukup 

menggunakan kompensasi yang bersifat umum sehingga perlu menentukan 

kompensasi yang lebih atraktif untuk meningkatkan kinerja karyawan      

(Rasheed et al., 2014).  

Penelitian ini menggabungkan model penelitian Jehanzeb et al. (2012), dan 

Hendijani et al. (2016). Penelitian  Jehanzeb et al. (2012), dengan variabel 

kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja. Sedangkan penelitian ini berfokus 

pada kompensasi berbasis kinerja yang merupakan pengembangan teori dari 

kompensasi yang bersifat konvensional atau tidak berbasis kinerja. Kajian 

penelitian yang dikembangkan khusus kompensasi berbasis kinerja mengacu 

pada model penelitian Hendijani et al. (2016), yang menjelaskan hubungan 
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antara variabel kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan.  

 
1.2.  Research Gap 

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan beberapa variabel terkait 

digunakan untuk menemukan kesenjangan penelitian (research gap), hal 

tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.3 

 

Tabel 1.3 

Research Gap 

Research Gap Peneliti Hasil 

Perbedaan 

temuan antara 

Kompensasi 

berbasis kinerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Diaminni dan Ricci (2010) 
Qureshi dan Sajjad (2015) 

Balzovich (2013) 
Xu et al. (2014) 

Wardoyo et al. (2015) 
Thaief et al. (2015) 

 
Kompensasi Berbasis 
Kinerja berpengaruh 

terhadap Kinerja 
Karyawan 

( S ) 

Mensah dan Dogbe 
(2011) 

Njanja (2013) 

Kompensasi Berbasis 
Kinerja tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja 
Karyawan 

( NS ) 

Perbedaan 

temuan antara 

Motivasi Kerja 

Karyawan 

terhadap Kinerja 

Karyawan  

Tutar et al. (2011) 
Jayaweera (2015)  

Ismiyarto et al. (2015) 
Elqadri et al. (2015)  

Cui et al. (2015)  

Hutabarat (2015)  
Guo et al. (2014) 

Motivasi Kerja Karyawan 

berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan 

( S ) 

Abdussalam dan      

Mawoli (2012) 

Bodlaa dan Naeem (2014) 

Motivasi Kerja Karyawan 
tidak berpengaruh 
terhadap Kinerja 

Karyawan 
( NS ) 

 

Sumber:  Penelitian terdahulu 
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Berdasarkan hasil penelitian empiris maka celah penelitian yang ditemukan 

adalah sebagai berikut: 

1). Pengaruh Kompensasi  berbasis kinerja terhadap  kinerja karyawan 

berdasarkan pada hasil penelitian empiris  menunjukkan hasil yang 

bervariasi atau perbedaan temuan yakni berdasarkan penelitian Diamini dan 

Ricci (2010); Balzovich (2013); Qureshi dan Sajjad (2015); Xu et al. (2014); 

Wardoyo (2015); Thaief, (2015) hasil penelitiannya menyatakan kompensasi 

berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan 

penelitian Mensah, dan Dogbe (2011); Njanja (2013), menunjukkan hasil 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Celah penelitian 

tersebut diberi solusi dengan memasukkan motivasi kerja karyawan sebagai 

pemediasi berdasarkan hasil penelitian Hendijani et al. (2016) dan Wiebel et 

al. (2009), Anik et al. (2013) dan Depedri et al. (2010), yang akan dijelaskan 

lebih lanjut pada bab II halaman 44, dan bab III halaman 119. 

2). Pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan berdasarkan 

pada hasil penelitian empiris  menunjukkan hasil yang bervariasi atau 

perbedaan temuan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menyatakan 

motivasi kerja karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Tutar et al. (2011), Jayaweera (2015), Ismiyarto et al. (2015) 

Elqadri et al. (2015), Cui et al. (2015), Hutabarat (2015) dan                     

Guo et al. (2014).  Sedangkan penelitian Abdussalam dan Mawoli (2012), 

serta Bodlaa dan Naeem (2014) menunjukkan hasil motivasi kerja karyawan 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Celah penelitian ke dua ini 

diberi solusi dengan memasukkan kepuasan kerja karyawan sebagai 

pemediasi berdasarkan hasil penelitian Vandenabeele (2009) serta       

Hayati dan Caniago (2012), yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab II 

halaman 46, dan bab III  halaman 121. 
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1.3.   Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada uraian latar belakang,  maka permasalahan yang diteliti 

adalah apakah benar motivasi kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan 

mampu memberikan kontribusi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap 

kinerja karyawan. Rumusan penelitian ini sebagai berikut: 

1). Apakah  kompensasi  berbasis  kinerja  dapat  meningkatkan   kinerja 

karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi   

Bali ?. 

2). Apakah kompensasi berbasis kinerja dapat meningkatkan motivasi kerja 

karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi   

Bali ?. 

3). Apakah kompensasi berbasis kinerja dapat meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swastadi Provinsi 

Bali?. 

4). Apakah motivasi kerja karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi   

Bali ?. 

5).  Apakah  motivasi kerja karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan pada 

sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali ?. 

6). Apakah  kepuasan  kerja karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan 

pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali ?. 

7).  Apakah motivasi kerja karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi 

swasta di Provinsi Bali ?. 
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8).  Apakah kepuasan kerja karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi 

swasta di Provinsi Bali ?. 

9). Apakah kepuasan kerja karyawan memediasi pengaruh motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan 

tinggi swasta di Provinsi Bali ?. 

 
1.4.  Tujuan penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1). Menganalisis Pengaruh Kompensasi berbasis kinerja terhadap Kinerja 

Karyawan. 

2).  Menganalisis pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap motivasi kerja 

karyawan. 

3).  Menganalisis  pengaruh  kompensasi  berbasis  kinerja  terhadap  kepuasan 

kerja karyawan. 

4). Menganalisis pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

5).  Menganalisis pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 

6).  Menganalisis pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 

7).  Menganalisis  peran  motivasi  kerja  karyawan  dalam  memediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. 

8). Menganalisis peran kepuasan kerja karyawan dalam memediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja  terhadap kinerja karyawan. 

9). Menganalisis peran kepuasan kerja karyawan dalam memediasi pengaruh 

motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 
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1.5.  Manfaat Penelitian. 

Dari uraian latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian, hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak, sebagai 

berikut: 

 
1.5.1.  Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pada pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu manajemen yaitu: 

a. Diperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kinerja karyawan dengan peran mediasi motivasi kerja karyawan, 

dan kepuasan kerja karyawan di organisasi jasa layanan pendidikan tinggi 

khususnya di Universitas Swasta di Provinsi Bali sehingga memberikan 

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusunya manajemen 

sumber daya manusia.  

b. Hasil penelitian ini menjadi referensi dan informasi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan tentang bagaiamana sebuah kompensasi yang difokuskan 

pada kinerja karyawan mampu menghasilkan motivasi serta meningkatkan 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan sebagai hasil akhir tercapainya 

kompensasi berbasis kinerja. Peran dari kompensasi berbasis kinerja serta 

pengaruhnya terhadap kinerja baik secara langsung maupun tidak langsung 

melalui motivasi kerja karyawan maupun kepuasan kerja karyawan dapat 

menjadi acuan penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup lebih luas dan 

kajian lebih mendalam.  
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Secara paraktis hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat antara 

lain: 

a. Bagi Organisasi jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali, hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap praktik manajemen 

sumber daya manusia yang dilakukan.  Hasil penelitian memberikan 

wawasan bagaimana organisasi jasa layanan pendidikan tinggi swasta di 

Provinsi Bali melaksanakan pengelolaan manajemen sumber daya manusia, 

terutama aktivitas yang terkait dengan pengelolaan manajemen kompensasi 

berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja karyawan.  Ada peran mediasi 

motivasi kerja karyawan, dan kepuasan kerja karyawan yang perlu 

mendapat perhatian dari pihak organisasi jasa layanan pendidikan tinggi 

swasta di Provinsi Bali.  

b. Bagi sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali pada 

umumnya, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan acuan dan 

sebagai dasar dalam penentuan kebijakan khususnya dalam aspek 

pemberian kompensasi yang dihubungkan dengan kinerja. Penerapan 

kompensasi berbasis kinerja diharapkan mampu menjadi sebuah program 

kerja baik secara jangka pendek maupun jangka panjang dengan hasil 

penelitian ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penerapan 

kebijakan dalam organisasi terkait.  
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 

 

2.1.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian empiris yang telah dilakukan guna mendasari kerangka 

model mengenai pengaruh kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja 

karyawan, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Penelitian ini berupaya 

menggabungkan penelitian Jehanzeb et al. (2012), pada sektor perbankan baik 

bank umum maupun swasta di Arab Saudi yang menjelaskan tentang pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Peneliti 

melibatkan 568 orang responden yang bekerja pada sektor bank tersebut 

membuktikan kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan, dan kepuasan kerja karyawan.  Penelitian dalam disertasi ini berfokus 

pada kompensasi berbasis kinerja yang merupakan pengembangan teori dari 

kompensasi  bersifat konvensional. Kajian penelitian yang dikembangkan khusus 

kompensasi berbasis kinerja mengacu pada model penelitian                   

Hendijani et al. (2016), yang melakukan studi eksperimen di sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi dengan melibatkan 188 mahasiswa dalam menguji pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja dan pengaruhnya terhadap kinerja melalui motivasi 

sebagai variabel mediasi.  Hasil penelitian melalui analisis regresi dan uji mediasi 

menjelaskan kompensasi berbasis kinerja diukur dengan external reward atau 

kompensasi tambahan diluar kompensasi utama memiliki pengaruh signifikan 

terhadap motivasi dan kinerja. Temuan penelitiannya menjelaskan bahwa 

motivasi memiliki peran dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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2.1.1.  Kompensasi Berbasis Kinerja dan Kinerja Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam 

menguji hubungan antara kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan adalah sebagai berikut:  

1).  Damianni dan Ricci (2010), studi pada perusahaan di Italia mengemukakan 

kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja serikat 

buruh diukur dari produktivitas mereka.  Penelitian menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari data base Eropa tahun 2002 – 2005, hasil 

menunjukkan kompensasi berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja 

serikat buruh.  Penelitian Balzovich (2013), menjelaskan kompensasi dapat 

menjadi alat dalam meningkatkan kinerja individu maupun kinerja karyawan 

secara kelompok. Penelitian menggunakan metode eksperimen ini 

menjelaskan kompensasi berbasis kinerja dapat memacu motivasi individu 

untuk menghasilkan kinerja lebih tinggi sedangkan dari segi kelompok, 

kinerja rendah dapat meningkat menjadi lebih baik lagi. Begitu pula 

penelitian yang dilakukan Qureshi dan Sajjad (2015);  Xu et al. (2014);   

Aktar (2013), menjelaskan hubungan yang sama antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan memilki hubungan positif signifikan. 

Kesimpulan dari hasil penelitian hubungan langsung tersebut antara 

kompensasi berbasis kinerja dengan kinerja karyawan adalah sistem 

kompensasi berbasis kinerja merupakan salah satu sub sistem penting 

dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam suatu organisasi 

karena kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja karyawan 

baik secara individu maupun kelompok. 
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2).  Kibria (2016), studi pada usaha kecil menengah di Dhaka menjelaskan peran 

dari pengakuan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Pengakuan 

ditunjukkan dengan bentuk finansial yakni melalui insentif yang 

terkategorikan sebagai bentuk pengakuan secara formal. Penelitian 

menggunakan alat analisis regresi berganda dan uji t berpasangan dengan 

melibatkan 60 pengawas di berbagai usaha kecil menengah. Hasil penelitian 

menunjukkan pengakuan secara formal dalam bentuk insentif terbukti secara 

efektif mampu meningkatkan kinerja karyawan. Hasil uji t berpasangan 

menunjukkan kinerja karyawan sebelum dan setelah diberikan insentif efektif 

terdapat peningkatan yang signifikan. Penelitian dilakukan di perusahaan 

manufaktur dilakukan oleh Jaid (2015); Wardoyo et al. (2015); dan          

Thaif et al. (2015).  Temuan hasil penelitian menunjukkan kompensasi  

memilki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.   

Kajian penelitian dalam organisasi manufaktur adalah bersifat profit  

menunjukkan kompensasi sebagai salah satu aspek dalam pengelolaan 

sumberdaya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan diukur melalui 

persepsi atas kinerja karyawan itu sendiri maupun produktivitas yang telah 

dihasilkan berdasarkan laporan kinerja organisasi.   

3).  Penelitian   pada    sektor   jasa   layanan   pendidikan   tinggi  dilakukan               

Sarwar et al. (2014), Penelitian menggunakan analisis perbandingan antara 

Universitas Negeri dan Swasta dengan menggunakan uji mann whitney. 

Hasil perbandingan dihubungkan antara variabel kompensasi berbasis 

kinerja dengan kinerja karyawan di ukur dengan pencapaian akademik. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara kinerja 

Universitas Negeri dengan Swasta diukur dengan pencapaian akademik. 

Penerapan sistem kompensasi berbasis kinerja juga terdapat perbedaan 
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signifikan sehingga dapat disimpulkan kompensasi berbasis kinerja yang 

diterapkan sejalan dengan kinerja yang dihasilkan. Penelitian               

Ahmed et al. (2016), pada sekolah bisnis di Pakistan menjelaskan pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian menggunakan analisis 

regresi berganda dengan jumlah sampel 199 karyawan Karrachi Business 

School. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Peneliti menambahkan kompensasi  

dimaksud tidak sebatas pada gaji pokok tetapi meliputi bonus, insentif dan 

tunjangan bagi karyawan. 

Kesimpulan bahwa dalam organisasi yang bergerak dibidang non profit 

yakni di sektor jasa layanan pendidikan tinggi dari kajian penelitian              

Sarwar et al. (2012), dan Ahmed et al. (2016) juga menekankan pentingnya 

kompensasi berbasis kinerja bagi peningkatan kinerja karyawan itu sendiri. 

Dengan demikian kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 
2.1.2.  Kompensasi Berbasis Kinerja dan Motivasi Kerja Karyawan. 

1).  Schimidt et al. (2011), penelitian pada 17 perusahaan di Jerman menjelaskan 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap motivasi kerja karyawan.  

Melibatkan 217 responden, responden adalah karyawan tetap perusahaan 

menjelaskan sistem kompensasi berbasis kinerja yang memiliki skema yang 

jelas akan menghasilkan motivasi kerja karyawan dalam pencapaian target 

khususnya dalam pemberian layanan publik bagi masyarakat.  Olsen (2012), 

penelitian dengan menggunakan data skunder  diperoleh dari data sensus 

seluruh karyawan di Norwegia dari tahun 1996 hingga 2005, menjelaskan 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap motivasi kerja karyawan 

diukur dari daftar kehadiran dan ketidak hadiran karyawan atau absensi.  
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Hasil penelitian menunjukkan kompensasi berbasis kinerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. Penelitian yang sama 

dilakukan Ghazafar et al. (2011);  Danish dan Usman (2010); DelVecchio 

dan Wagner (2011);  penelitian dibidang jasa membuktikan bahwa motivasi 

kerja meningkat bila diberi insentif lebih tinggi.  

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

berbasis kinerja mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam 

pencapaian target yang diberikan perusahaan dengan catatan pemberian 

kompensasi berbasis kinerja memiliki ketentuan jelas sehingga dapat 

memacu atau memotivasi kerja karyawan. Ditinjau dari organisasi yang 

bersifat profit kompensasi berbasis kinerja mampu mendorong karyawan 

agar termotivasi dalam bekerja 

2). Penelitian Rasheed et al. (2014), pada sektor jasa layanan pendidikan di 

Pakistan menjelaskan faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan. 

Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk memeproleh 

hasil secara mendalam. Kuantitatif melalui analisis regresi dan pengumpulan 

data melalui kuesioner. Kualitatif menggunakan wawancara untuk 

pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. 

Kompensasi tersebut digali secara mendalam sehingga diketahui bahwa 

kompensasi yang diharapkan karyawan tidak hanya berupa gaji tinggi tetapi 

meliputi tunjangan dan berbagai paket kompensasi yang menarik.  Penelitian 

Ahmed dan Islam (2011), pada karyawan pekerja di 5 Fakultas Universitas 

Pakistan menunjukkan hubungan positif antara pemberian kompensasi 

dengan motivasi kerja karyawan, dengan mengambil 229 sampel 

menemukan faktor paling penting dalam menghasilkan motivasi kerja adalah 

kompensasi, pengakuan dan kondisi kerja. Masih di sektor pendidikan 
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penelitian yang dilakukan Azzizadeh (2014), hasil penelitian menunjukkan 

salah satu dari faktor yang mampu mempengaruhi motivasi kerja karyawan 

adalah kompensasi dalam bentuk materi. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ditinjau dari organisasi yang bersifat 

non-profit khususnya di sektor jasa layanan pendidikan tinggi seperti hasil 

penelitian Rasheed et al. (2014), serta Ahmed dan Islam (2011), 

menyatakan bahwa kompensasi berbasis kinerja dalam organsasi tersebut 

tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan 

sehingga semakin baik dan efektif pemberian kompensasi berbasis kinerja 

akan mengakibatkan semakin tinggi dan semakin baik pula motivasi kerja 

karyawan. 

 
2.1.3.  Kompensasi Berbasis Kinerja dan Kepuasan Kerja Karyawan. 

1).  Penelitian Abdulla et al. (2010), pada lembaga kepolisian di Uni Emirat Arab 

dengan pendekatan kualitatif.  Menjelaskan kompensasi merupakan faktor 

paling penting dalam menghasilkan kepuasan kerja anggota kepolisian.  

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam 

serta pembentukan sebuah fokus grup.  Cornelissen (2010), studi panel 

pada masyarakat Jerman Barat melibatkan 3724 Orang responden untuk 

mengetahui pengaruh kompensasi berbasis kinerja, dan dampaknya pada 

kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi 

berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.  

Hassan et al. (2013), meneliti sektor perbankan milik pemerintah di Pakistan 

menunjukkan praktik pengelolaan sumberdaya manusia khusunya 

kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepuasan 

kerja karyawan.    
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Penelitian yang sama dilakukan Kahn et al. (2011);  Hofmans (2013); 

dan Humera (2013), Temuan penelitian yang bergerak di bidang jasa 

mengkaji tentang faktor-faktor kepuasan kerja dengan kompensasi berbasis 

kinerja sebagai salah satu faktornya.  Hasil penelitian menunjukkan 

kompensasi berbasis kinerja sebagai bentuk penerapan dari manajemen 

mutu terpadu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.  

2).  Lai (2011), studi pada karyawan di beberapa usaha kecil menengah di 

Taiwan menjelaskan desain sistem kompensasi terdiri dari kompensasi 

berbasis pekerjaan, keahlian dan kinerja memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  Penelitian melibatkan 248 karyawan yang 

bekerja di 12 perusahaan usaha kecil menengah ternama di Taiwan,  

menunjukkan desain kompensasi berbasis pekerjaan, kompensasi berbasis 

keahlian, dan kompensasi berbasis kinerja secara keseluruhan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.  Khusus dalam kompensasi 

berbasis kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan.  Parvin dan Kabir (2011), studi pada sektor farmasi di Dhaka 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Hasil penelitiannya menggunakan analisis statistik deskriptif menunjukkan 

kompensasi kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan sebesar 60,2% terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian dari organisasi yang bersifat profit baik itu perusahaan 

menengah ke atas maupun kecil dan menengah menunjukkan pentingnya 

kompensasi berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

3). Giuss (2013), studi pada guru di sekolah umum di Amerika Serikat 

menjelaskan pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Dalam penelitannya melibatkan seluruh guru yang terdaftar 

pada dinas pendidikan setempat penelitian menunjukkan kompensasi 
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berbasis kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan.  Penelitian pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi dilakukan  

Masum et al. (2015), objek penelitian adalah universitas swasta di 

Bangladesh dengan melibatkan 365 responden. Peneliti menguji pengaruh 

kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Melalui analisis regresi 

berganda diketahui kompensasi memiliki pengaruh  signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan.   

Penelitian pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi motifnya non 

profit peneliti Masum et al. (2015); Saba et al. (2011); Khalid et al. (2012); 

dan Bozeman (2011) menjelaskan kompensasi berbasis kinerja menjadi 

tolak ukur dalam menentukan kepuasan kerja karyawan dalam suatu 

organisasi sehingga dapat dikatakan kompensasi berbasis kinerja 

mempunyai pengaruh atau hubungan positif signifikan dengan kepuasan 

kerja karyawan serta semakin baik dan efektif pemberian kompensasi 

berbasis kinerja akan mengakibatkan semakin tinggi dan semakin baik pula 

kepuasan kerja karyawan. 

Simpulan dari hasil penelitian terdahulu adalah kompensasi berbasis 

kinerja mempunyai pengaruh atau hubungan positif signifikan dengan 

kepuasan kerja karyawan.  Hasil penelitian menunjukkan kompensasi 

merupakan faktor penting dalam manajemen sumber daya manusia.  Jika 

pengelolaan sistem kompensasi berbasis kinerja  yang sesuai dan adil, 

maka perusahaan akan mampu menarik bakat mereka.  Hasil penelitian ini 

dapat dijelaskan semakin baik dan efektif pemberian kompensasi berbasis 

kinerja akan mengakibatkan semakin tinggi dan semakin baik pula kepuasan 

kerja karyawan.   
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2.1.4.  Motivasi Kerja Karyawan dan Kepuasan Kerja Karyawan. 

1).   Saleem et al. (2010), studi pada perusahaan jasa telekomunikasi di Pakistan 

menjelaskan pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Penelitian melibatkan seluruh karyawan berjumlah 60 orang, 

menjelaskan motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh  signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  Pelit et al. (2015), studi pada hotel bintang lima di 

Turki menjelaskan peran pemberdayaan karyawan sebagai suatu upaya 

dalam memotivasi karyawan serta dampaknya terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Penelitian melibatkan 1.854 karyawan yang bekerja di berbagai 

hotel bintang lima di Turki dengan menggunakan analisis regresi berganda 

dan korelasi. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan sebagai upaya 

dalam memotivasi kinerja karyawan memiliki hubungan positif serta dampak  

signifikan bagi meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Tan et al. (2011), 

menjelaskan hubungan motivasi kerja karyawan dengan kepuasan kerja 

karyawan. Penelitian pada sektor perbelanjaan di Bandar Sunway Malaysia 

membuktikan hubungan positif antara motivasi kerja karyawan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Penelitian yang sama dilakukan oleh          

Stringer et al. (2014); Cun et al. (2012); Ayub et al. (2012);                 

Sudarno et al. (2016); dan  Misra et al. (2013). Hasil penelitian menunjukkan 

motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat  menjelaskan peran pemberdayaan 

karyawan sebagai suatu upaya dalam memotivasi karyawan serta terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan 

sebagai upaya dalam memotivasi kinerja karyawan memiliki hubungan positif  

signifikan bagi peningkatan kepuasan kerja karyawan. 
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2).   Bang  et  al. (2012),   studi  pada  sebuah  organisasi  non  profit  di  Amerika 

Serikat menjelaskan pengaruh motivasi khusus organisasi bidang non-profit 

yang mengedepankan nilai terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian 

melibatkan 214 karyawan organisasi non profit di negara bagian Midwestern 

Amerika Serikat.  Hasil penelitian menunjukkan, karyawan pada sektor publik 

memiliki motivasi dalam memberikan layanan yang menghasilkan kepuasan 

atas pekerjaan mereka. Penelitian Taylor et al. (2011), pada beberapa sektor 

publik tersebar di berbagai negara di Amerika, Kanada, Inggris, Jerman dan 

Norwegia menganalisis pengaruh motivasi dalam layanan publik terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Penelitian melibatkan 4.595 karyawan dari 

berbagai perusahaan di negara-negara maju. Hasil penelitian menunjukkan 

motivasi dalam pemberian layanan publik memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Di sektor yang sama penelitian 

dilakukan Liu dan Tang (2012); Ismiyarto et al. (2015); Arifin (2014).       

Hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian dari perusahaan non profit tersebut menjelaskan bahwa 

karyawan yang termotivasi dengan baik akan merasakan kepuasan kerja 

ketika menjalankan aktivitas pekerjaan. Didukung dengan kajian penelitian 

organisasi non profit khususnya di organisasi sektor jasa layanan  

pendidikan oleh Arifin (2014) serta Ahmed dan  Islam (2011) menambahkan 

semakin baik dan efektif pemberian motivasi kerja terhadap karyawan akan 

mengakibatkan semakin tinggi dan semakin baik pula kepuasan kerja 

karyawan.  
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Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

karyawan mempunyai pengaruh atau hubungan positif signifikan dengan 

kepuasan kerja karyawan.  Hasil penelitian ini dapat dijelaskan semakin baik 

dan efektif pemberian motivasi kerja terhadap karyawan akan 

mengakibatkan semakin tinggi dan semakin baik pula kepuasan kerja 

karyawan. 

 
2.1.5.  Motivasi Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan. 

1). Iskandar et al. (2010) studi pada 16 perusahaan di Kota Pekanbaru dan 

Padang dengan melibatkan 62 karyawan dengan jabatan auditor 

menjelaskan pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja karyawan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sokro (2012), studi pada 

karyawan perusahaan Multinasional di Ghana menjelaskan hubungan antara 

motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja karyawan 

diukur dengan motivasi atas peran organisasi (ekstrinsik) serta motivasi 

karena kemampuan karyawan itu sendiri (intrinsik). Penelitian            

melibatkan 50 keryawan dengan alat analisis korelasi speraman dan 

pearson. hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja karyawan baik dudukung  

perusahaan maupun atas kemampuan karyawan itu sendiri. Penelitian yang 

sama juga dilakukan  Tutar et al. (2011); Jayaweera (2014);                    

Belle (2012); dan Guo et al. (2014), menjelaskan motivasi kerja karyawan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian pada organisasi yang bersifat profit oriented 

menjelaskan pentingnya motivasi kerja karyawan baik diukur dengan 

motivasi atas peran organisasi (ekstrinsik), maupun motivasi kerja yang 
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diukur atas kemampuan karyawan itu sendiri (intrinsik). Temuan 

menunjukkan terdapat hubungan antara motivasi kerja karyawan terhadap 

kinerja karyawan baik dari dukungan organisasi maupun atas kemampuan 

karyawan itu sendiri. 

2). Gillet et al. (2012), melakukan studi simulasi terhadap mahasiswa untuk 

mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja mereka. Sampel penelitian 

meliputi 240 orang mahasiswa dari berbagai univeritas lalu diberikan 

simulasi tentang cara bekerja di perusahaan serta diukur bagaimana tingkat 

motivasi dan kinerja mereka. Hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Cui et al. (2015), studi 

eskperimen dengan melibatkan para mahasiswa di China dengan menguji 

bagaimana motivasi kerja mereka terhadap kinerja yang dihasilkan. Hasil 

penelitian menunjukkan motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

mereka dalam menjalankan tugas yang diberikan saat pelaksanaan 

eksperimen.  Penelitian yang sama juga dilakukan  Mawoli (2011);     

Ojokuku (2013); dan Hutabarat (2015);  pada sektor jasa layanan pendidikan 

tinggi menunjukkan hasil bahwa motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

karyawan mempunyai pengaruh atau hubungan  positif signifikan dengan 

kinerja karyawan.  Hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan apabila karyawan 

termotivasi dengan baik dan efektif maka akan mengakibatkan semakin 

tinggi dan semakin baik pula kinerja karyawan.  Selain itu motivasi kerja 

karyawan juga mempunyai pengaruh atau hubungan secara langsung 

dengan kinerja karyawan.  
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2.1.6.  Kepuasan Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan. 

1).  Miao (2011), studi pada karyawan perusahaan baja di China membuktikan 

pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Penelitian 

melibatkan 130 karyawan terdiri dari supervisor dan bawahannya, 

menunjukkan kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Mofoluwake dan Oluremi (2013), studi pada 

karyawan perusahaan minyak di Nigeria menjelaskan pengaruh kepuasan 

kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Melibatkan 225 karyawan 

membuktikan kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Olusola (2011), studi pada sektor industri di 

Nigeria menjelaskan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian melibatkan 300 karyawan di perusahaan tersebut dengan analisis 

menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Karatepe (2011), studi pada hotel di Kamerun dengan 

menggunakan analisis model persamaan struktural (SEM) untuk mengetahui 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yang diukur dengan 

penilaian dari supervisor. Penelitian melibatkan 653 karyawan di beberapa 

hotel di Kamerun mulai dari hotel bintang tiga hingga 5. Hasil penelitian 

menunjukkan kepuasan kerja memiliki dampak signifikan terhadap 

peningkatan kinerja karyawan yang dinilai secara langsung oleh supervisor. 

Penelitian yang sama yaitu bergerak di bidang organisasi profit oriented 

seperti penelitian Maharani (2013); dan Ali (2013). Hasilnya menunjukkan 

kepuasan kerja karyawan memiliki  hubungan positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan.   
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2).  Smayling (2012), studi pada mahasiwa magang dari berbagai sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi di Amerika Serikat menguji pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian melibatkan 359 peserta magang 

dari berbagai sektor jasa layanan pendidikan di Amerika Serikat dengan alat 

analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja para peserta mahasiswa 

magang. Imran et al. (2014), studi pada institusi pendidikan publik maupun 

swasta di Pakistan menunjukkan hubungan antar pengaruh kepuasan kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan. Melibatkan 200 karyawan menemukan 

hasil kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan.  Penelitian yang sama dilakukan oleh Sarwar et al. (2011); 

Mamiseishvili dan Rosser (2011); dan Sadasa (2015).  Hasil penelitian 

menjelaskan kepuasan kerja karyawan memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan suatu  respons emosional terhadap berbagai 

aspek pekerjaan.  Seseorang dapat relatif puas atau tidak puas dengan suatu 

aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau lebih dari  aspek 

yang lain.  Studi ini menunjukkan kepuasan kerja mempresentasikan sebuah 

kondisi psikologikal atas kesenangan dan ketidak senangan tergantung dari 

terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan antara 

harapan dengan nilai yang diperolehnya secara riil.   

Dari hasil penelitian tersebut intinya adalah kepuasan kerja karyawan 

mempunyai pengaruh atau hubungan positif signifikan dengan kinerja karyawan. 

Kajian penelitian pada organisasi profit oriented mengedepankan aspek 

kepuasan kerja mampu untuk meningkatkan kinerja karyawan. Demikian pula 

penelitian di sektor jasa layanan pendidikan tinggi yakni penelitian                   

Imran et al. (2014), Sarwar et al. (2011), serta Mamiseishvili dan Rosser (2011), 
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menjelaskan tidak kalah pentingnya kepuasan kerja karyawan dalam organisasi 

tersebut untuk menunjang pencapaian kinerja karyawan sehingga semakin baik 

dan efektif kepuasan kerja karyawan akan mengakibatkan semakin tinggi dan 

semakin baik pula kinerja karyawan.  

 
2.1.7.  Motivasi Kerja Karyawan, Kompensasi Berbasis Kinerja, dan Kinerja 

Karyawan. 

1).   Gungor (2011), studi pada sektor perbankan di Turki menjelaskan pengaruh 

sistem kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan dengan 

peran mediasi dari motivasi kerja.  Penelitian melibatkan 116 orang 

karyawan  dari 12 bank global di Turki dengan alat analisis persamaan 

struktural. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi berbasis kinerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan serta motivasi kerja memiliki 

peran dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap 

kinerja karyawan.  Danish dan Usman (2010), studi pada beberapa 

organisasi di Pakistan dengan melibatkan 220 responden menjelaskan 

tentang,  pengaruh kompensasi kerja karyawan terhadap motivasi kerja 

karyawan dan kinerja karyawan. Penelitian menggunakan analisis korelasi 

dan regresi, membuktikan kompensasi kerja karyawan memiliki hubungan 

dan pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan serta kinerja karyawan.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi kerja 

karyawan memiliki peran dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan.  Artinya semakin baik pemberian 

kompensasi berbasis kinerja akan mengakibatkan karyawan akan merasa 

termotivasi sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan.  
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2).  Weibel et al. (2010),  melakukan  studi eksperimen  melalui  dua tahap. 

Pertama menguji pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap Kinerja. 

Kedua menguji pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap motivasi 

kerja karyawan. Penelitian melibatkan 148 karyawan yang mengambil 

progaram MBA di sebuah Universitas. Hasil penelitian menunjukkan pada 

eksperimen tahap pertama kompensasi berbasis kinerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan yang terbagi dalam dua dimensi yakni pekerjaan 

yang menarik dan tidak menarik. Khusus Pekerjaan yang menarik, 

kompensasi berbasis kinerja tidak memiliki pengaruh signifikan walaupun 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan memiliki ketidak tertarikan terhadap 

pekerjaan. Pada penelitian tahap kedua dijelaskan Kompensasi berbasis 

kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan 

secara keseluruhan. Peneliti menyimpulkan motivasi kerja karyawan memiliki 

peran dalam memediasi hubungan kompensasi berbasi kinerja terhadap 

kinerja karyawan. Hendijani et al. (2016), melakukan studi eksperimen di 

sebuah universitas dengan melibatkan 188 mahasiswa dalam menguji 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja dan pengaruhnya terhadap kinerja 

melalui motivasi sebagai variabel mediasi. Hasil penelitian melalui analisis 

regresi dan uji mediasi menjelaskan kompensasi berbasis kinerja diukur 

dengan external reward memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan 

kinerja. Lebih jauh dijelaskan motivasi memiliki peran mediasi dalam 

menjembatani pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja.  

Hasil penelitian tersebut pada intinya adalah motivasi kerja karyawan 

memiliki peran dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kinerja karyawan. sesuai studi Gungor (2011).  Selain itu melalui studi 

eksperimen yang melibatkan responden dari sektor jasa pendidikan            

(Weibel et al., 2010 dan Hendijani, 2016),  turut menguatkan hasil penelitian yang 
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menunjukkan motivasi kerja mampu memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan.  

 
2.1.8.  Kepuasan  Kerja  Karyawan,  Kompensasi  Berbasis   Kinerja, dan 

Kinerja Karyawan. 

1).  Anik et al. (2013), studi pada sektor  perbankan dan farmasi menjelaskan 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja diukur dari bonus perorangan dan 

kelompok (prosocial). Pada sektor perbankan sampel sebanyak 300 

responden dan pada sektor farmasi sebanya 80 responden.  Hasil penelitian 

menunjukkan kompensasi berbasis kinerja diukur dengan bonus perorangan 

maupun kelompok memiliki pengaruh  signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan.  Pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja hanya 

bonus bersifat kelompok.  Dalam penelitian kepuasan kerja karyawan 

mampu menjembatani hubungan kompensasi berbasis kinerja tersebut 

terhadap kinerja karyawan karena secara keseluruhan pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja lebih baik pada kepuasan kerja karyawan.  

Anwar (2015), studi pada perusahaan asuransi di Jakarta menjelaskan peran 

kepuasan kerja dalam menjembatani hubungan antara kompensasi dan 

kinerja karyawan. Penelitian melibatkan 260 karyawan yang bekerja di 

beberapa perusahaan asuransi di Jakarta dengan alat analisis persamaan 

struktural. Hasil penelitian menunjukkan kompensasi memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung melalui kepuasan kerja karyawan. 

2). Depederi et al. (2010), penelitian pada 410 organisasi non-profit di Italia 

mencoba menjelaskan pengaruh kompensasi berbasis kinerja  diukur 

dengan insentif terhadap kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan 

direfleksikan dengan kesejahteraan karyawan. Alat analisis yang digunakan 
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adalah analisis regresi dengan melibatkan 4.134 karyawan.  Hasil penelitian 

menunjukkan kompensasi berbasis kinerja merupakan dimensi 

organisasional memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan ini 

berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan ditunjukkan dengan 

meningkatnya kesejahteraan karyawan. 

Kesimpulan hasil penelitian adalah kepuasan kerja karyawan memiliki 

peran dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap    

kinerja karyawan sesuai studi Anik et al. (2013), dan Anwar (2015), yang 

dilakukan dalam perusahaan di bidang profit. Didukung hasil penelitian                     

Depedri et al. (2010), studi pada perusahaan non profit juga turut memperkuat 

pendapat bahwa kepuasan kerja karyawan mampu memediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. 

 
2.1.9.  Kepuasan  Kerja  Karyawan,  Motivasi Kerja Karyawan, dan Kinerja 

Karyawan. 

1).  Hayati dan Caniago (2011), studi pada sektor perbankan syariah di Bandar 

Lampung menjelaskan pengaruh motivasi kerja intrinsik terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja karyawan. Penelitian melibatkan 149 

karyawan yang bekerja di beberapa bank syariah di Bandar Lampung 

dengan alat analisis SEM.  Hasil penelitian menjukkan motivasi kerja intrinsik 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja dan kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga dapat dikatakan kepuasan 

kerja mampu memediasi pengaruh motivasi kerja intrinsik terhadap kinerja 

karyawan.  

2).  Vendenaabeele (2009), studi pada sektor publik meliputi lembaga penelitian 

dan pengembangan serta sektor pendidikan menjelaskan peran mediasi 

kepuasan kerja karyawan dalam memediasi pengaruh motivasi kerja 
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karyawan terhadap kinerja karyawan. Melibatkan 3.506 karyawan sebagai 

responden dengan analisis regresi serta uji sobel diketahui kepuasan kerja 

karyawan memiliki peran mediasi pengaruh motivasi kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian di atas pada intinya adalah kepuasan kerja memiliki peran 

dalam memediasi pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sesuai 

studi Hayati dan Chaniago (2011), pada organisasi di bidang profit.  Pendapat 

lain oleh Vendinabeele (2009), studi pada perusahaan di bidang non profit juga 

turut memperkuat pendapat yakni kepuasan kerja karyawan mampu memediasi 

pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan.   

 
Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti/tahun/ 

tempat 

Variabel Penelitian 
Alat  

Analisis 
Hasil Penelitian Kompen

sasi (1) 
Moti 
vasi (2) 

Kepuasan 
Kerja (3) 

Kinerja 
(4) 

1. Sarwar et al. 

(2014) 
(Pakistan) 

√   √ Mann 
Whitney 

 Kompensasi 
berbasis kinerja 
memiliki hubungan 
dengan kinerja 
karyawan.  
(Signifikan 1-4) 

2. Ahmed et al, 

(2016) 
(Pakistan) 

√   √ Regresi  Kompensasi 
berbasis kinerja 
memiliki pengaruh 
terhadap kinerja 
karyawan.  

 (Signifikan 1-4) 

3. Schimidt (2011) 
(Jerman) 

√ √   Regresi  Kompensasi 
berbasis kinerja 
memiliki pengaruh 
terhadap Motivasi 
Kerja Karyawan. 
(Signifikan 1-2) 

4. Olsen (2012) √ √   Regresi  Kompensasi 
berbasis kinerja 
memiliki pengaruh 
terhadap Motivasi 
Kerja Karyawan. 
(Signifikan 1-2) 

5. Giuss (2013) √  √  Regresi  Kompensasi 
berbasis kinerja 
memiliki pengaruh 
terhadap Kepuasan 
Kerja Karyawan.  
(Signifikan 1-3) 
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Lanjutan Tabel 2.1 

No 
Peneliti/tahun/ 

tempat 

Variabel Penelitian 
Alat  

Analisis 
Hasil Penelitian Kompen

sasi (1) 
Moti 
vasi (2) 

Kepuasan 
Kerja (3) 

Kinerja 
(4) 

6. Abdulla et al. 

(2011) (Dubai, 
Uni Emirat Arab) 

√  √  Regresi  Kompensasi 
merupakan faktor 
yang paling 
berpengaruh 
terhadap kepuasan 
kerja. 
(Signifikan 1-3) 

 7. Stringer et al. 

(2011) (Selandia 
Baru) 

√ √ √  Regresi   Motivasi kerja 
memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
(Signifikan 1-2-3) 

 8. Jehanzeb et al. 

(2012) (Saudi 
Arabia) 

√ √ √  Anaisis 
Jalur 

 Kompensasi 
memiliki pengaruh 
terhadap motivasi 
kerja karyawan. 

 Motivasi memiliki 
pengaruh terhadap 
kepuasan kerja. 
Kompensasi 
memiliki pengaruh 
terhadap kepuasan 
kerja karyawan. 
(Signifikan 1-2-3) 

9. Tutar et al. 
(2011) (Turki) 

 √  √ SEM  Motivasi kerja 
memiliki pengaruh 
terhadap Kinerja 
Karyawan. 
(Signifikan 2-4) 

10. Jayaweera 
(2015) (Inggris) 

 √  √ Analisis 
Jalur 

 Motivasi kerja 
memiliki pengaruh 
terhadap Kinerja 
Karyawan. 
(Signifikan 2-4) 

11. Sarwar et al. 

(2011) 
(Pakistan)  

  √ √ Deskriptif  Kepuasan kerja 
memiliki pengaruh 
terhadap kinerja 
karyawan. 
(Signifikan 3-4) 

12. Miao (2011) 
(China) 

  √ √ Regresi  Kepuasan kerja 
memiliki pengaruh 
terhadap kinerja 
karyawan. 
(Signifikan 3-4) 

Sumber: Penelitian terdahulu 
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2.2. Kajian Teoritis 

2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dalam  suatu  organisasi paling  penting  yang  perlu  diperhatikan 

adalah  sumber  daya  manusia  yang  menjadi  pendukung  utama  tercapainya  

tujuan organisasi. Sumber daya manusia menempati posisi strategis dalam 

suatu organisasi, maka  dari  itu  sumber  daya  manusia  harus  digerakkan  

secara  efektif  dan  efisien sehingga mempunyai tingkat hasil daya              

guna  tinggi.  Banyak definsisi sumber daya manusia diantaranya                

Dessler (2013: 5); Armstrong (2008: 8); Luthans (2011: 4); dan                 

(Rivai, 2009: 1).  Dessler (2013: 5), mendefinisikan manajemen sumber daya 

manusia sebagai kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau 

sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, 

menyaring, melatih, pemberian kompensasi dan penilaian.  Berbeda dengan 

Dessler yang mendefinisikan dari aspek kebijakan,  Armstrong (2008: 8) 

menjelaskan manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah fungsi-

fungsi dalam manajemen khusus dalam pengelolaan sumber daya 

manusia yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dalam penggerakan 

dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian,  pemeliharaan,  dan pemutusan hubungan   kerja dengan 

maksud untuk pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. 

Sedangkan Luthans (2011: 4),  berpendapat bahwa manajemen sumber     

daya manusia didefinisikan sebagai sebuah proses menentukan kebutuhan 

tenaga kerja dan berarti mempertemukan   kebutuhan   tersebut   agar   

pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Rivai (2009: 1), 

menjelaskan manajemen sumber daya manusia adalah rangkaian strategis, 

proses dan aktivitas yang di desain untuk menunjang tujuan perusahaan 
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dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu sumber 

daya manusianya. 

Dari beberapa definisi manajemen sumber daya manusia yang 

dikemukakan, dapat disimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia 

merupakan sumber daya atau asset yang utama melalui penerapan fungsi 

manajemen maupun fungsi operasional sehingga tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan dapat dicapai dengan baik.  Dengan   perencanaan   sumber   daya   

manusia dapat menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan 

peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan 

kebutuhan tenaga kerja yang berintegrasi dengan rencana organisasi agar 

tercipta jumlah karyawan, penempatan karyawan secara tepat dan bermanfaat 

secara ekonomis. 

Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen 

manajemen   sumber   daya   manusia   yang   paling   sentral   dan   

merupakan   suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan 

tersebut  akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi 

manajamen sumber daya manusa.  Fungsi manajemen sumber daya manusia 

antara lain sebagai berikut (Rivai, 2009:13): 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga 

kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien 

dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan adalah fungsi manajemen  

yang mencangkup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk 

mencapai sasaran itu, dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan 

mengoordinasikan  sejumlah  kegiatan. Bagi manajer SDM, proses 

perencanaan  berarti menentukan  kemajuan  suatu program SDM yang akal 
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berguna  dalam   pencapaian   tujuan-tujuan   yang   telah   ditetapkan   bagi 

perusahaan. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah kegiatan  untuk  mengatur  pegawai  dengan 

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, 

integrasi dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya 

merupakan alat   untuk   mencapai   tujuan.   Organisasi   yang   baik      akan   

membantu terwujudnya tujuan secara efektif. 

c. Pengarahan 

Pengarahan  adalah  kegiatan  memberi  petunjuk  kepada  pegawai  

agar  mau kerja  sama  dan  bekerja  efektif  serta  efisien  dalam  membantu  

tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang 

dengan kepemimpinannya akan memberi arahan kepada pegawai agar 

mengerjakan semua   tugasnya   dengan   baik.   Adapun   pengadaan   

merupakan   proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi 

untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. 

d. Pengendalian 

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai menaati 

peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat 

penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. 

Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama 

dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 
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2.2.2. Kompensasi 

Banyak definisi tentang kompensasi, diantaranya adalah                    

Dessler (2013: 352); Armstrong (2009: 737);  Stewart dan Brown (2011: 412); 

Rivai et al. (2015: 541); Nawawi (2011: 315) ;  Hasibuan (2013: 118); dan 

(Luthans (2011: 90). Kompensasi merupakan bagian dari kompensasi (reward) 

diberikan perusahaan kepada karyawan mereka. Pembahasan mengenai 

kompensasi tidak akan terlepas dari kompensasi yang diberikan perusahaan. 

Armstrong (2009: 737), mendefinisikan kompensasi merupakan bentuk dari 

manajemen kompensasi yang mengadopsi pendekatan “Kompensasi Total” dan 

menekankan pada pentingnya pertimbangan semua aspek kompensasi sesuai 

dengan keseluruhan desain sumber daya manusia yang terintegrasi untuk 

memperoleh motivasi kerja, pengikatan dan pengembangan karyawan. Senada, 

Stewart dan Brown (2011: 412), menjelaskan bahwa kompensasi karyawan 

adalah proses pembayaran dan kompensasi pada karyawan atas kontribusi yang 

telah mereka berikan pada sebuah organisasi  

Secara lebih terperinci Dessler (2013: 352) menjelaskan kompensasi 

karyawan meliputi semua bentuk pembayaran yang diberikan pada karyawan 

timbul dari pekerjaan mereka.  Kompensasi dibedakan menjadi dua bentuk yakni 

pembayaran finansial langsung dan non finansial (tidak langsung). Pembayaran 

finansial langsung meliputi upah, gaji, insentif, komisi dan bonus serta 

pembayaran non finansial (tidak langsung) seperti asuransi dan rekreasi. 

Pembayaran finansial langsung dilakukan dengan dua cara kenaikan gaji 

berdasarkan waktu atau dengan berbasis kinerja, namun untuk pembayaran 

financial  tidak  langsung  didasarkan pada  kinerja.   Didukung  oleh                    

Rivai et al. (2015: 541), menjelaskan kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai kontribusi jasa mereka pada perusahaan.         

Nawawi (2011: 315) menjelaskan kompensasi bagi organisasi/ perusahaan 
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berarti kompensasi/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja. 

Hasibuan (2013: 118) Kompensasi adalah pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

kompensasi atas jasa diberikan kepada perusahaan.  

Meski demikian perlu penjelasan mengenai kompensasi sebagai sebuah 

kompensasi paling dominan dalam organisasi, maka (Luthans (2011: 90) 

menegasakan bahwa uang dipandang sebagai kompensasi sejak dahulu dan 

setidaknya untuk beberapa orang, uang menjadi sesuatu lebih penting 

dibandingkan dengan lainnya, yang bisa diberikan organisasi  Berdasarkan 

berbagai definisi tersebut maka kompensasi merupakan bentuk kompensasi atas 

kontribusi karyawan yang diberikan oleh organisasi/perusahaan dalam 

mewujudkan kegiatan baik dalam bentuk uang, barang langsung atau tidak 

langsung yang diterima karyawan. Selain itu Kompensasi menjadi sebuah 

Kompensasi  paling dominan diberikan pada karyawan.  

 
A. Jenis-jenis Kompensasi 

Mathis dan Jackson (2011: 362), mendasarkan kompensasi dibagi menjadi 

dua macam intrinsik dan ekstrinsik. kompensasi intrinsik direfleksikan aspek 

psikologis dan sosial seperti pencapaian tujuan atau penyelesaian sebuah tugas. 

Sedangkan kompensasi ekstrinsik adalah kompensasi yang nampak (tangible) 

dan berbentuk moneter dan non moneter. Kompensasi termasuk dari 

kompensasi yang bersifat ekstrinisk sehingga pemberi kerja memberikan 

kompensasi moneter untuk pekerjaan yang diselesaikan dan pencapaian kinerja 

yang dihasilkan. 
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Kompensasi organisasional terdiri dari berbagai macam bentuk meliputi 

uang (gaji, bonus, pembayaran insentif), pengakuan dan tunjangan                  

(Luthans, 2011: 90). Kompensasi total meliputi kompensasi, tunjangan (benefit) 

dan manajemen kinerja dan talenta (Mathis dan Jackson, 2011: 361). Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada  Gambar 2.1  

 
Gambar 2.1 

Komponen Kompensasi Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Mathis dan Jackson, (2011: 361) 

 

Lebih lanjut Mathis dan Jackson (2011: 362), membagi Kompensasi 

menjadi tiga bagian: 

1. Pembayaran Dasar, pembayaran yang berupa upah dan gaji. Karyawan 

dibayar perjam menerima upah pembayarannya didasarkan pada 

penjumlahan waktu mereka bekerja. Sebaliknya orang yang digaji menerima 

pembayaran yang sama untuk setiap periodenya tanpa mempertimbangkan 

jumlah jam kerjanya. 

Kompensasi 

Total 

KOMPENSASI 

Berbasis Pembayaran 

 Gaji 

 Upah 

Variabel Pembayaran 

 Bonus 

 Insentif 

 Opsi Saham 

 

 

TUNJANGAN 

Asuransi Kesehatan dan 

Pengobatan 

Asuransi Hidup dan 

Kecelakaan 

Pesangon 

Rencana Pensiun dan 

Pemberhentian 

Bantuan Pendidikan 

Dukungan Kehidupan Kerja 

 

 

KINERJA DAN 

MANAJEMEN TALENTA 

Pengukuran Kinerja 

Penetapan tujuan 

Pelatihan 

Pengembangan SDM 

Perencanaan Karir dan 

Prestasi 
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2. Pembayaran Variabel, pembayaran kompensasi dihubungkan dengan kinerja 

individual, tim atau organisasional.  Kebanyakan jenis pembayaran variabel 

adalah bonus dan pembayaran insentif. 

3. Tunjangan, kompensasi berupa asuransi kesehatan, pembayaran untuk 

rekreasi, pesangon, dan dana pensiun yang diberikan pada karyawan atau 

sekelompok karyawan yang menjadi bagian organisasi tanpa 

mempertimbangkan kinerja mereka. 

Menurut Nawawi (2011: 316) kompensasi dibagi menjadi tiga kompensasi 

langsung maupun tidak langsung dan insentif/tunjangan yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung adalah kompensasi/ganjaran yang disebut gaji atau 

upah,  dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu  tetap.  Sejalan dengan 

pengertian itu, upah atau gaji diartikan juga sebagai pembayaran dalam bentuk 

uang secara tunai atau berupa natura yang diperoleh pekerja atas pelaksanaan 

pekerjaannya. 

2. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan/manfaat 

lainnya bagi para pekerja diluar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau 

barang.  Bentuknya bisa berupa tunjangan hari raya (THR), serta tunjangan hari 

besar lainnya. Selain itu dalam variasi yang lebih luas bisa berupa jaminan 

kesehatan, liburan, cuti dan lain-lain. 

3. Insentif 

Insentif adalah kompensasi/ganjaran diberikan untuk memotivasi para 

pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaktu-

waktu. Dengan kata lain insentif sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali 

diberikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau berprestasi.  
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Rivai et al. (2015: 542), membedakan jenis-jenis kompensasi menjadi dua, 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar  2.2. Rivai et al. (2015: 544), menyebutkan ada empat 

komponen-komponen  nyata dari sebuah program kompensasi, yaitu:  

a. Gaji  

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai  tujuan perusahaan, atau dapat 

juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang  diterima seseorang dari 

keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. 

b. Upah  

Upah merupakan kompensasi finansial langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan.  

c.  Insentif  

Insentif merupakan kompensasi langsung yang dibayarkan kepada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif 

merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan 

kompensasi tetap, biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja karyawan (pay 

for performance plan).  

d. Kompensasi tidak langsung (Fringe Benefit) 

Fringe Benefit adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan 

kebijakan perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para 

karyawan seperti: asuransi, tunjangan, uang pensiun dan lain-lain. Terdapat dua 

filosofi dasar yang melatar belakangi pemberian kompensasi kepada karyawan 

yaitu filosofi Hak (entitlement) dan filosofi kinerja (Mathis dan                   

Jackson, 2011: 363).  Filososfi Hak mengasumsikan  individu yang telah bekerja 
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dari tahun ke tahun akan memperoleh peningkatan kompensasi dengan sedikit 

pertimbangan kinerja.  Didasarkan pada peningkatan biaya hidup serta beberapa 

indikator ekonomi lainnya. Filosofi pembayaran berbasis kinerja mengharuskan 

bahwa perubahan kompensasi direfleksikan dengan perbedaan kinerja 

karyawan. Karyawan menghasilkan kinerja yang memuaskan akan meningkatkan 

tingkat kompensasi mereka seiring dengan tingkat kinerja marjinal. 

 
                                              Gambar 2.2 
                                       Jenis Kompensasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rivai et al. (2015: 542) 
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B. Perkembangan Teori Kompensasi 

Teori-teori ekonomi berupaya menjelaskan bagaimana kompensasi 

diberikan secara tepat (Armstrong, 2009: 728). Beberapa teori tersebut 

menjelaskan bagaimana tingkat pemberian kompensasi diberikan, dijelaskan 

pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2 
Teori Ekonomi Tingkat Pemberian Kompensasi 

 

Nama Teori Ringkasan Teori Implikasi Praktis 

Hukum Penawaran 

dan Permintaan 

Tenaga Kerja 

Hal-hal lainnya menjadi 

setara jika ada surplus 

pegawai dan penawaran lebih 

besar dari permintaan maka 

tingkat kompensasi menurun; 

jika ada kelangkaan dan 

permintaan lebih besar dari 

penawaran maka kompensasi 

meningkat. 

Menekankan pentingnya 

faktor-faktor  pasar tenaga 

kerja dalam mempengaruhi 

pasar. 

Teori Efisiensi Upah Perusahaan akan membayar 

lebih dari tingkat pasar karena 

mereka percaya bahwa 

tingginya tingkat pembayaran 

akan berkontribusi pada 

peningkatan produktivitas 

melalui memotivasi kinerja 

yang tinggi, menarik calon 

pegawai yang lebih baik, 

mengurangi perputaran 

tenaga kerja dan 

memperlakukan pegawai 

dengan adil.  

Organisasi menggunakan 

teori ini ketika merumuskan 

kebijakan pemberian 

kompensasi yang 

menempatkan mereka 

sebagai pemimpin pasar 

atau setidaknya sedikit 

diatas rata-rata. 

Teori Human Capital Pekerja memiliki seperangkat 
keahlian yang dikembangkan 
melalui pendidikan dan 
pelatihan yang menghasilkan 
kinerja yang lebih produktif.  

Karyawan dan pemberi 
kerja masing-masing 
memperoleh pendapatan 
dari investasi melalui 
penciptaan human capital. 
Tingkat pemberian 
kompensasi sebaiknya 
menawarkan bagian yang 
sesuai dengan 
pengembalian atas 
investasi. 
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Lanjutan Tabel 2.2 

Nama Teori Ringkasan Teori Implikasi Praktis 

Teori Keagenan Pemiliki perusahaan 
dipisahkan dari karyawan. 
Perbedaan ini dapat 
menciptakan “biaya 
keagenan” karena karyawan 
bisa jadi tidak seproduktif 
pemiliki perusahaan mereka. 
Oleh karena itu pemiliki 
perusahaan harus mencari 
cara memotivasi dan 
mengendalikan karyawan 
tersebut. 

Sistem bonus dibutuhkan 
untuk memotivasi dan 
memberikan perilaku 
kompensasi yang dapat 
diterima. Proses ini 
menekankan pada 
insentif yang terdiri dari 
kompensasi untuk hasil 
terukur yang 
menghasilkan 
ketertarikan dari pemilik 
perusahaan.  

Upaya Tawar 
Menawar 

Pekerja ingin memberikan 
tawaran tentang hubungan 
antara apa yang mereka 
pertimbangkan sebagai 
kontribusi terhadap organisasi 
dan organisasi siap untuk 
menawarkan kontribusi sesuai 
dengan tingkatannnya. 

Manajemen harus 
memeriksa tingkat dan 
jenis apa yang harus 
ditawarkan untuk 
memperoleh 
pengembalian kontribusi 
yang dipersyaratkan oleh 
tenaga kerja. 

Sumber: Armstrong, (2009: 738) 

 

C. Tujuan Pengelolaan Kompensasi 

Pengelolaan kompensasi berkaitan dengan formulasi dan implementasi 

strategi dan kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada orang secara 

adil, setara dan konsisten sesuai dengan nilai yang diberikan pada organisasi         

(Armstrong, 2010: 736). Pengelolaan kompensasi bertujuan sebagai berikut: 

1. Kompensasi mengacu pada apa nilai organisasi dan yang ingin dibayarkan. 

2. Kompensasi untuk nilai yang diciptakan karyawan. 

3. Kompensasi adalah hal yang benar untuk menyampaikan pesan yang benar 

tentang pentingnya cara berperilaku dan hasil akhirnya. 

4. Mengembangkan budaya kinerja. 

5. Memotivasi karyawan dan meningkatkan komitmen dan keterikatan. 
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6. Membantu orang untuk menarik dan meningkatkan karyawan berkualitas 

sesuai kebutuhan organisasi. 

7. Membangun hubungan dengan karyawan secara positif dan kontrak 

psikologis. 

8. Menekankan praktik kompensasi dengan tujuan bisnis dan nilai karyawan. 

9. Memberikan kompensasi secara adil karena karyawan merasa mereka 

diperlakukan dengan adil sesuai dengan yang mereka berikan kepada 

organisasi. 

10. Mengaplikasikan kompensasi dengan kesetaraan yakni karyawan dihargai 

sesuai yang mereka lakukan kepada organisasi, hubungan mereka dengan 

pekerjaan diukur dengan setaranya pembayaran yang diberikan dengan 

pekerjaan yang dihasilkan. 

11. Fungsi yang konsisten yakni keputusan pembayaran tidak dilakukan secara 

utuh dan tanpa membedakan antara satu orang dengan orang lain di waktu 

yang berbeda. 

12. Dilaksanakan secara transparan yakni karyawan memahami bagaimana 

proses kompensasi dilaksanakan dan bagaimana itu mempengaruhi mereka. 

 
Tujuan dari manajemen kompensasi adalah sebagai berikut                  

(Rivai et al.,  2015: 543): 

1. Memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik 

kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap 

penawaran dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi 

untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. 
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2. Mempertahankan Karyawan yang AdaPara karyawan dapat keluar jika 

besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya menimbulkan perputaran 

(turnover) karyawan semakin tinggi.  

3. Manajemen Keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal 

dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan pembayaran dikaitkan 

dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar 

dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 

pekerja sebanding dengan pembayaran yang dilakukan perusahaan lain di 

pasar kerja. 

4. Kompensasi terhadap Perilaku yang Diinginkan 

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak 

secara intensif untuk perbaikan perilaku di masa depan, menghargai kinerja, 

ketaatan, bertanggung jawab serta perilaku-perilaku lainnya. 

5. Mengendalikan Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan 

mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa 

manajemen kompensasi  yang efektif, bisa jadi pekerja akan dibayar dengan 

kompensasi  dibawah maupun di atas standar. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah 

pengelolaan kompensasi berkaitan dengan formulasi dan implementasi strategi 

dan kebijakan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan secara adil, 

setara dan konsisten sesuai dengan nilai yang diberikan.  Jenis-jenis kompensasi 

yang diberikan sebagai berikut: gaji, bonus, insentif, tunjangan (benefit) seperti 

pemberian pakaian dinas, tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, 

bantuan pendidikan dan program pensiun, dan kompensasi berupa kenikmatan 
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seperti penghargaan dari pimpinan, pemberian cuti tahunan, transportasi, dan 

lain-lain. 

 
2.2.3. Kompesasi Berbasis Kinerja 

Kompensasi berbasis kinerja memiliki berbagai definisi yang dijelaskan  

beberapa ahli diantaranya adalah Dessler (2013: 396); Armstrong (2009: 816); 

Mathis dan Jackson (2011:43); Rivai et al. (2015: 562); dan Luthans (2011: 95). 

Dessler (2013: 396); menyatakan kompensasi berbasis kinerja merupakan 

tambahan gaji yang diberikan kepada karyawan di luar pembayaran total yang 

mereka terima secara individu atas kinerja individual mereka.                      

Dessler (2013: 352), membagi kompensasi menjadi dua bentuk yakni 

pembayaran finansial langsung dan non finansial (tidak langsung).  Pembayaran 

finansial langsung meliputi upah, gaji, insentif, komisi dan bonus serta 

pembayaran non finansial (tidak langsung) seperti asuransi dan rekreasi. 

Pembayaran finansial langsung dilakukan dengan dua cara kenaikan gaji 

berdasarkan waktu atau dengan berbasis kinerja, namun untuk pembayaran 

finansial tidak langsung didasarkan pada kinerja.  

Armstrong (2009: 816), mendefinisikan kompensasi berbasis kinerja 

merupakan gaji formal yang memberikan pembayaran melebihi tingkat gaji pada 

umumnya dihubungkan dengan kinerja.  Berdasarkan definisi tersebut maka 

kompensasi berbasis kinerja mengacu pada kenaikan gaji atau pembayaran 

yang melebihi tingkat gaji pada umumnya dengan skema yang jelas yakni berupa 

bonus dan insentif. Insentif adalah sistem kompensasi berbasis kinerja yang 

menghubungkan kompensasi karyawan dengan pencapaian kerja karyawan 

secara langsung dalam suatu pekerjaan (Mathis dan Jackson, 2011:43).  
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Rivai et al. (2015: 562), menjelaskan pengertian bonus dan insentif sebagai 

berikut: 1). Bonus adalah tambahan gaji yang diberikan pada karyawan yang 

bersifat tahunan, setengah tahunan dan triwulanan yang dihubungakan dengan 

kinerja karyawan. 2). Insentif adalah kompensasi atas kinerja yang dirancang 

untuk mengapresiasi kontribusi luar biasa karyawan yang umumnya berbentuk 

sertifikat, plakat, uang tunai, obligasi tabungan atau karangan bunga. 

Kompensasi berbasis kinerja dikenal dalam aliran manajemen Ilmiah 

adalah kompensasi yang didasarkan pada peningkatan kinerja melalui bonus dan 

insentif (Armstrong, 2009: 319). Bonus adalah tambahan gaji yang diberikan 

kepada karyawan setiap tahun sedangkan insentif adalah bentuk apresiasi yang 

diberikan kepada karyawan atas kinerja yang mereka hasilkan                       

Rivai et al., 2015: 562).  Luthans (2011: 95), membagi kompensasi berbasis 

kinerja menjadi dua jenis yaitu perencanaan insentif individual dan perencanaan 

insentif kelompok. Perencanaan insentif individu telah dikenal sejak era 

pendekatan manajemen  yang memberikan pembayaran lebih atas output dan 

kualitas yang dihasilkan. Insentif individual bisa berupa bonus diberikan kepada 

karyawan biasanya diberikan kepada karyawan menengah ke atas. Sedangkan 

dalam tingkat manajer senior perusahaan bisa memberikan insentif dalam bentuk 

opsi saham milik perusahaan sebagai dorongan agar para eksekutif mau 

meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu bentuk insentif kelompok adalah 

perencanaan peningkatan-pembagian (gain-sharing plans). Perencanaan 

tersebut didesain untuk membagi karyawan dalam beberapa kelompok untuk 

memperoleh peningkatan atas kinerja yang dihasilkan. 

Berbagai kajian tentang definisi kompensasi berbasis kinerja memberikan 

gambaran bahwa kompensasi berbasis kinerja adalah sebuah bentuk imbalan 

yang mana dalam penjelasan Dessler (2013: 352),  lebih memberikan definisi 

yang komprehensif dengan memberikan ukuran yang bersifat finansial maupun 
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non finansial. Pendapat tentang kompensasi berbasis kinerja yang diukur secara 

langsung atau finansial dan tidak langsung atau non finansial menjadi landasan 

dalam menentukan ukuran kompensasi berbasis kinerja itu sendiri.  

Mathis dan Jackson (2011: 386), menjelaskan ada dua pendekatan dalam 

pemberian kompensasi berbasis kinerja kepada karyawan yaitu pentargetan 

pada karyawan berkinerja tinggi dan matriks penyesuaian gaji.  Pendekatan 

pertama  berdasarkan kinerja tinggi berfokus pada tujuan untuk menghasilkan 

karyawan  berkinerja tinggi disesuaikan dengan peningkatan gaji lebih tinggi. 

Umunya perusahaan akan memberikan target 10% di atas standar untuk 

meningkatkan kinerja yang mereka hasilkan saat ini. Pendekatan kedua adalah 

matriks penyesuaian gaji sistem rating dan pembayaran harus selalu 

dikembangkan dan diaplikasikan secara merata. Dalam pelaksanaanya matrik 

disesuaikan dengan compa-ratio  tingkatan gaji  dibagi pada titik tengah         

(mid-point) dari rentang gaji. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 

Dari nilai tersebut diperoleh angka compa-ratio sebesar 89 yang berarti jika 

perusahaan menginginkan karyawan berkinerja tinggi harus memberikan 

tambahan gaji sebesar 7-9%.  Sedangkan Armstrong (2009: 821), menjelaskan 

dua metode dalam pemberian kompensasi berbasis kinerja skema dasar dan 

peningkatan pembayaran. Skema dasar adalah kenaikan gaji dihubungkan 

dengan pencapaian hasil biasa disebut dengan target atau outcome. Cakupan 

yang dihasilkan adalah peningkatan gaji terkonsolidasi dengan catatan harus 

sesuai dengan tingkatan jabatan yang diemban, dan sesuai dengan struktur 

organisasi yang sudah ditetapkan. Umumnya karyawan yang telah mencapai 

tingkat kinerja tinggi atau pencapaian khusus akan mendapatkan bonus secara 

tunai yang tidak terkonsolidasi dan harus diberikan secara terpisah dari gaji 

pokok.  
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Gambar 2.3 

Nilai Titik Tengah Rentang Gaji 

 

 

Berdasarkan matriks diketahui gaji karyawan  sebesar $13.35 dan titik         

tengah $15 lalu dilakukan penghitungan seperti dibawah ini: 

 

Metode kedua adalah pembayaran progresif dengan memberikan tahapan-

tahapan terstruktur secara terencana dalam pemberian kenaikan gaji. 

Pembayaran ini dilakukan karena dua hal pertama, sesuai dengan teori kurva 

pembelajaran peningkatan gaji dilakukan secara bertahap mulai dari tahap awal, 

dan memberikan gaji lebih tinggi untuk tahap berikutnya, dan tingkat tertinggi 

pada tahap pembelajaran. Alasan kedua adalah tingkatan kelas menampilkan 

nilai pasar atas tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sebagai rujukan untuk 

mengetahui orang-orang yang kompeten dalam perusahaan. Dengan metode ini 
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perusahaan harus membuat kebijakan menentukan nilai tengah dari gaji yang 

diberikan karyawan. Ini dilakukan untuk mengetahui karyawan mana yang sudah 

mencapai hasil yang ditetapkan lalu memberikan skema gaji yang jelas kepada 

mereka sesuai target  di atas titik tengah. 

Berdasarkan pada uraian-uraian tentang kompensasi berbasis kinerja, 

dapat dirumuskan pengertian kompensasi berbasis kinerja adalah kompensasi 

kenaikan gaji atau pembayaran gaji yang melebihi tingkat gaji pada umumnya 

diberikan berupa finansial, dan non finansial pada karyawan secara individu atau 

kelompok atas kinerja yang mereka hasilkan. 

 
2.2.4.  Motivasi Kerja Karyawan 

Kata motivasi (motivation) kata dasarnya adalah motif (motive) yang    

berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melalukan sesuatu                    

(Nawawi, 2011: 351), beberapa teori tentang motivasi diantaranya adalah 

Armstrong (2009: 314); Luthans (2011: 156); Robbins dan Judge (2008: 222); 

Kreitner dan Kinicki (2005: 248); Mathis dan Jackson (2011: 157); dan Stewart 

dan Brown (2011: 419. Armstrong (2009: 314), mengungkapkan motif adalah 

alasan seseorang melakukan sesuatu dan motivasi berkaitan dengan perilaku 

serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan orang dengan cara-cara 

tertentu. 

Beberapa ahli menjelaskan pengertian motivasi. Motivasi adalah hasrat 

dalam diri karyawan untuk melakukan pekerjaan karena dorongan dalam diri 

sendiri maupun di luar diri mereka (Luthans, 2011: 156). Lebih lanjut Luthans 

menjelaskan bahwa motivasi adalah proses dimulai dengan sebuah defisiensi 

psikologis yang menggerakan perilaku atau mengarahkan pada pencapaian 

tujuan sehingga motivasi dapat didefiniskan sebagai sebuah proses psikologis 

maupun psikofilis sesorang dalam pencapaian suatu tujuan. Motivasi adalah 
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hasrat dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu bertindak Motivasi 

dibagi menjadi dua jenis: 1) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tampak 

(tangible) dan terlihat oleh orang lain (Luthans, 2011: 160). 2) Motivasi Intrinsik 

adalah motivasi yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan itu sendiri 

seperti perasaan bertanggungjawab, pencapaian, penyelesaian tugas yang 

menantang atau kompetitif (Luthans, 2011: 161). Robbins dan                      

Judge (2008: 222) mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah dan ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Kreitner dan 

Kinicki (2005: 248) mendefinisikan motivasi sebagai proses psikofilis yang 

meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. (Mathis dan 

Jackson, 2011: 157). Istilah motivasi dapat mengacu pada khususnya tujuan 

yang dimiliki individu, cara di mana individu memilih tujuan dan cara di mana 

yang lain mencoba mengubah perilaku mereka (Armstrong, 2009: 317).     

Stewart dan Brown (2011: 419), mendifiniskan motivasi sebagai sebuah 

kekuatan yang menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku tertentu lebih dari 

perilaku lainnya. Dijelaskan pula motivasi terdiri dari tiga elemen pilihan perilaku, 

intensitas, dan ketekunan. 

Setiap elemen memerlukan keputusan, antara lain: 

1. Pemilihan keputusan, melibatkan penentuan apakah melakukan tindakan 

tertentu. 

2. Intensitas berkaitan dengan keputusan seberapa besar usaha untuk 

melakukan perilaku tersebut. 

3. Ketekunan berkaitan dengan keputusan seberapa lama mempertahankan 

kegiatan dalam perilaku tersebut.  

Berdasarkan jenis kebutuhannya motivasi dibagi menjadi dua jenis yaitu 

motivasi primer dan skunder.  Motivasi primer adalah hal-hal yang dadasarkan 

pada kebutuhan fisik (physiologically based) meliputi lapar, haus, tidur, 
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menghindari luka dan lain-lain (Luthans, 2011: 157). Sedangkan motivasi 

skunder adalah perkembangan dari motivasi primer yang disebabkan 

perkembangan dan kemajuan ekonomi sehingga kebutuhan menjadi semakin 

kompleks. Beberapa motivasi skunder tersebut meliputi kebutuhan akan 

kekuatan, pencapaian, afiliasi atau berkelompok, keamanan dan status  

(Luthans, 2011: 158). 

Berdasarkan sumbernya, motivasi dibagi menjadi dua jenis yakni motivasi 

ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tampak 

(tangible) dan terlihat orang lain (Luthans, 2011: 160).  Motivasi ekstrinsik 

meliputi gaji, tunjangan, promosi. Selain itu menghindari hukuman, 

pemberhentian dan mutasi juga termasuk dalam motivasi jenis ini. Motivasi 

ekstrinsik sering digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja dan mencapai 

tujuan karyawan.  Motivasi Intrinsik adalah motivasi yang berhubungan dengan 

tugas atau pekerjaan itu sendiri (Luthans, 2011: 161). Tujuan yang dicapai pun 

bersifat intrinsik seperti perasaan bertanggungjawab, pencapaian, penyelesaian, 

yang mana dapat dipelajari melalui pengalaman tentang tugas yang menantang 

atau kompetitif. 

Berbagai definisi tersebut yang paling tepat sebagai acuan dalam 

penelitian adalah motivasi kerja karyawan yang didasarkan pada motivasi 

ekstrinsik dan intrinsik karena teori tersebut lebih memiliki kesesuaian 

dibandingkan dengan definisi yang lainnya. Peran dari motivasi ekstrinsi seperti 

gaji tunjangan dan promosi sering didapat pada organisasi yang sifatnya profit 

dan non profit. Begitupula motivasi instrinsik yang mengukur bagaimana motivasi 

itu timbul dari diri karyawan itu sendiri dapat diterapkan dalam organisasi yang 

bersifat nyata.  
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Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan motivasi adalah 

hasrat yang timbul dari dalam diri atau dari luar diri seseorang yang 

menyebabkan orang itu bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi 

dibedakan menjadi dua yaitu motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang tampak (tangible) meliputi gaji, tunjangan, dan promosi, 

motivasi intrinsik adalah sering digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja dan 

pencapaian tujuan karyawan. 

 
A. Perkembangan Teori Motivasi 

 Teori motivasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada 

awalnya Teori Konten memegang peranan penting di abad ke 20 dengan 

beberapa pionir manajemen ilmiah seperti Federick W Taylor, Frank Gilberth, 

Henry L Gantt yang merumuskan model upah dan insentif untuk memotivasi para 

pekerja (Luthans, 2011: 161). Selanjutnya Teori Konten mengalami 

perkembangan karena bersentuhan dengan hubungan manusia dan para pakar 

humanisme seperti Maslow, Herzberg dan Alderfer.  

Teori motivasi berdasarkan prosesnya berkaitan dengan konsep harapan 

yang dicetuskan psikologis sosial  Lewin dan Tolman, serta beberapa sarjana 

keperilakuan lainnya seperti Victor Vroom, Lyman Porter dan Ed Lawler 

(Luthans, 2011: 162). Terakhir dalam aliran Psikologi Sosial beberapa teori 

motivasi menjadi perhatian utama serta termasuk dalam teori kontemporer 

adalah teori keadilan, keadilan prosedural/organisasional, teori evaluasi kognitif 

dan teori atribusi. Teori kontemporer lainnya antara lain teori kebutuhan 

McClelland, Teori Penetapan Tujuan, Teori Efektivitas Diri dan Teori Penguatan 

(Robbins dan Judge, 2008: 219).  

Armstrong (2009: 319), membuat ringkasan mengenai teori-teori motivasi 

berdasarkan jenis, pencetus serta implikasi praktis dari teori tersebut  Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 

Teori-Teori Motivasi 
 

Kategori Jenis Pencetus Ringkasan Teori Implikasi 

Instrumentalitas Aliran 
Taylor 

Taylor 
(1991) 

Jika kita 

melakukan 

sesuatu maka 

akan mengarahkan 

yang lainnya. 

Orang-orang akan 

termotivasi untuk 

bekerja jika 

kompensasi dan 

hukuman 

dihubungkan 

secara langsung 

dengan kinerja 

mereka. 

Berdasarkan 

kecenderung

an umum 

memotivasi 

seseorang 

dengan 

insentif. 

Sering 

digunakan 

sebagai 

implikasi 

rasional 

untuk kinerja 

yang 

dihubungkan 

dengan 

pembayaran 

meskipun ini 

motivator 

yang kurang 

efektif. 

Penguatan Motivasi 
Proses 

Hull (1951) Seperti 

pengalaman yang 

ditingkatkan 

dengan 

memuaskan 

persepsi 

kebutuhan 

karyawan dengan 

tindakan tertentu 

dalam membantu 

mencapai tujuan 

saat yang lain tidak 

sukses. Tindakan 

yang sukses 

diulang ketika 

kebutuhan yang 

sama ditingkatkan.  

Memberikan 

umpan balik 

yang positif 

untuk 

memperkuat 

kembali 

perilaku yang 

efektif.  
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Lanjutan Tabel 2.3 

Kategori Jenis Pencetus Ringkasan 
Teori 

Implikasi 

Teori 

Kebutuhan 

(Penguatan) 

Hierariki 

Kebutuhan 

Maslow 

(1954) 

Sebuah hierarki 
kebutuhan yang 
terdiri dari 
fisiologis, 
keamanan, 
sosial, 
penghargaan, 
pemenuhan diri. 
Kebutuhan yang 
lebih tinggi akan 
muncul jika 
yang lebih 
rendah telah 
dipuaskan. 

Perhatian berfokus 
pada kebutuhan 
tertentu yang 
dapat memotivasi 
karyawan dan 
gagasan yang 
memuaskan 
kebutuhan tidak 
dapat memotivasi 
untuk jangka 
panjang. Konsep 
hirariki tidak 
memiliki 
signifikansi praktis.  

 Teori ERG  Alderfer 
(1974) 

Tiga Kebutuhan 
Mendasar yakni 
keberadaan, 
hubungan dan 
pertumbuhan. 

Pendekatan yang 
lebih simpel dan 
lebih mudah dari 
teori motivasi 
Maslow yang tetap 
didasarkan pada 
kebutuhan. 

 Teori 
Kebutuhan 
Manajerial 

McClelland 
(1973) 

Manajer 
memiliki tiga 
kebutuhan 
dasar yakni 
prestasi, afiliasi 
dan kekuatan. 

Memusatkan 
perhatian pada 
kebutuhan 
manajer dan 
pentingnya konsep 
“Motivasi Prestasi” 

Teori Proses/ 

Kognitif 

Teori 

Harapan  

Vroom 

(1964), 

Porter dan 

Lawler 

(1968) 

Usaha 

(motivasi) 

tergantung pada 

kemungkinan 

bahwa 

penghargaan 

akan mengikuti 

usaha dan 

kompensasi 

yang diberikan 

adalah 

bermanfaat. 

Kunci teori ini 

adalah pada 

pendekatan 

kompensasi, 

dengan kata lain 

mereka harus 

dihubungkan 

dengan usaha dan 

kompensasi (garis 

pandangan), 

kompensasi 

sebaiknya mudah 

diraih (achievable) 

dan sebaiknya 

bermanfaat.  
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Lanjutan Tabel 2.3 

Kategori Jenis Pencetus Ringkasan Teori Implikasi 

 Teori Tujuan Latham dan 

Locke 

(1979) 

Motivasi akan 
meningkat jika 
karyawan memiliki 
permintaan tapi 
menyetujui tujuan 
dan menerima 
umpan balik. 

Memberikan 
kinerja 
manajemen yang 
rasional, 
penetapan tujuan 
dan umpan balik. 

 Teori 

Keadilan 

Adams 

(1965) 

Karyawan 
termotivasi dengan 
baik jika 
diperlakukan secara 
adil. 

Kebutuhan untuk 
memperoleh 
keadilan dalam 
kompensasi dan 
praktik 
pemberdayaan 
kerja. 

 Teori 
Pembelajaran 
Sosial 

Bandura 
(1977) 

Menekankan pada 
pentingnya faktor 
piskologis internal 
khusunya 
pengalaman tentang 
nilai tujuan dan 
kemampuan individu 
dalam meraihnya. 

Mempengaruhi 
manajemen 
kinerja dan 
pemberlajaran 
serta prektik 
pengembangan. 

Model dua-

faktor 

Berhubungan 

dengan Teori 

Kebutuhan 

Herzberg et 

al. (1957) 

Dua kelompok faktor 

mempengaruhi 

kepuasan kerja yakni 

(1) hal intrinsik 

pekerjaan itu sendiri; 

(2) hal ekstrinsik 

pekerjaan (faktor 

hygiene atau 

motivator ekstrinsik) 

seperti gaji dan 

kondisi kerja. 

Mengidentifikasi 

sejumlah 

kebutuhan 

mendasar seperti 

prestasi, 

pengakuan, 

kemajuan otonomi 

dan pekerjaan itu 

sendiri. 

Mempengaruhi 

pendekatan untuk 

desain pekerjaan 

(job enrichment). 

Mengaris bawahi 

proposisi bahwa 

sistem 

kompensasi 

sebaiknya tediri 

dari kompensasi 

finansial dan non-

finansial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

Lanjutan Tabel 2.3 

Kategori Jenis Pencetus Ringkasan 

Teori 

Implikasi 

Teori X dan 
teori Y 

Pendekatan 
umum tentang 
motivasi. 

McGregor 
(1960) 

Teori X 
adalah 
pandangan 
tradisional 
yang harus 
memaksa 
karyawan 
untuk bekerja; 
teori Y adalah 
sudut 
pandang 
bahwa 
karyawan 
akan berlatih 
mengarahkan 
diri dan 
mengarahkan 
diri pada 
tujuan 
layanan yang 
menjadi 
komitmen 
mereka.  

Menekankan 
pentingnya 
komitmen, 
penghargaan 
dan penyatuan 
indvidu serta 
kebutuhan 
organisasional.  

Sumber: Armstrong, (2008: 319) 

 

Pembahasan mengenai Teori Motivasi adalah penting walaupun beberapa 

teori  lama  banyak mendapat kritikan serta keraguan akan validitasnya (Robbins 

dan Judge, 2008: 223). Terdapat dua alasan mengapa mengetahui teori-teori 

lama  pertama teori-teori tersebut merupakan dasar berkembangnya teori-teori 

yang ada saat ini, kedua para manajer pelaksana masih menggunakan teori-teori 

tersebut beserta terminologinya dalam menjelaskan motivasi karyawan (Robbins 

dan  Judge, 2008: 223).  
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Gambar 2.4 

Perkembangan Teori Motivasi Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Luthans, (2011: 162) 

 
 
Teori motivasi yang paling umum seperti  dijelaskan                      

Armstrong (2009: 321), adalah Teori X dan Teori Y. Douglas Mc Gregor 

mengemukakan dua pandangan nyata mengenai manusia yakni pandangan 

negatif yang disebut dengan teori X, dan kedua pada dasarnya positif disebut 

Teori Y (Robbins dan Judge, 2008: 225).  
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Menurut teori X, empat asumsi yang dimiliki manajer adalah: 

1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin 

berusaha menghindarinya. 

2. Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, 

dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. 

3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal 

bila mungkin. 

4. Sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain 

terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. 

Bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat-sifat 

manusia dalam teori X, Mc Gregor menyebutkan asumsi positif yang disebut        

teori Y: 

1. Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti 

halnya istirahat atau bermain. 

2. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai 

berbagai tujuan. 

3. Karyawan bersedia belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggung 

jawab. 

4. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke 

seluruh populasi, dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi 

manajemen. 

Taylor (1991), dengan teori Instrumentalitasnya menyatakan orang-orang 

akan bekerja untuk uang (Armstrong, 2009: 322). Teori ini menyatakan bahwa 

memungkinkan orang-orang akan bekerja lebih keras daripada orang-orang yang 

tidak mendapatkan gaji  besar, dan peningkatan permanen dalam periode jangka 

panjang. Teori ini masih diadopsi secara luas dan akan berhasil dengan 
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beberapa kondisi tapi mengesampingkan pengendalian eksternal seperti 

hubungan antar pekerja serta sejumlah kebutuhan lainnya.  

Selanjutnya Teori Penguatan oleh Hull (1951), menyatakan kesuksesan 

pencapaian tujuan dan perilaku kompensasi sebagai insentif positif dan 

memperkuat perilaku untuk sukses yang mana diulang pada waktu kebutuhan itu 

muncul (Armstrong, 2009: 322).  Teori penguatan yakni teori yang menyatakan 

perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensi (Robbins dan               

Judge, 2008: 244). Penggunaan kompensasi seperti uang untuk mendapat 

kinerja  tinggi sesuai dengan teori,  menggunakan ranah psikologis tentang 

bagaimana perilaku disebabkan rantai anteseden dan konsekuensi-

konsekuensinya (Stewart dan  Brown, 2011: 419).  Anteseden itu sendiri adalah 

faktor-faktor dalam lingkungan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan 

perilaku spesifik.  

Aliran yang berkembang selanjutnya adalah berkaitan dengan teori konten. 

Teori konten berfokus pada kandungan (konten) motivasi yang merujuk pada 

kebutuhan (Armstrong, 2009: 323). Beberapa orang menganut teori dalam aliran 

ini adalah Maslow, Herzberg, Adlerfer dan McClelland. Model teori konten dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 

Gambar 2.5 
Model Teori Konten 

 

 

 

 

 

Sumber: Armstrong, (2009: 323) 
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Teori Konten  pertama adalah Hierarki Kebutuhan dicetuskan Abraham 

Maslow. Teori ini menjelaskan tentang hierarki kebutuhan seperti fisiologis, 

keamanan, sosial, kompensasi dan aktualisasi diri yang ada ketika setiap 

kebutuhan dasarnya telah dipenuhi, kebutuhan  berikutnya menjadi dominan 

(Robbins dan   Judge, 2008: 223).  

Maslow mengidentifikasi lima tingkatan dalam hierarki kebutuhannya yakni 

dapat dilihat pada Gambar 2.6  

                                                           Gambar 2.6 
                                              Hierarki Kebutuhan Maslow 

 

 

 

 

 

S

u

Sumber: Luthans, (2011: 164) 

Keterangan: 

1. Kebutuhan Dasar/Fisiologis. Kebutuhan paling dasar dalam hierarki adalah 

kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan rasa lapar, haus, 

tidur dan lain sebagainya. 

2. Kebutuhan Keamanan. Kebutuhan tingkat kedua adalah berkaitan dengan 

keamanan, yang dimaksud adalah berkaitan dengan kebutuhan emosional 

atau psikologis.  

AKTUALISASI DIRI 

Pertumbuhan Personal, 

Realisasi Potensi  

KEBUTUHAN PENGHARGAAN 

Gelar, Simbol Status, Promosi, Kehormatan  

KEBUTUHAN SOSIAL 

Kelompok Informal, Formal atau Tim  

KEBUTUHAN KEAMANAN 

Perencanaan Karir/Senioritas, Serikat Pekerja, Asuransi Kesehatan, 

Perencanaan Bantuan Karyawan, Pesangon, Pensiunan dll. 

KEBUTUHAN DASAR 

Pembayaran/Gaji/Upah  
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3. Kebutuhan Sosial. Ketiga atau  menengah adalah kebutuhan yang 

berhubungan dengan kasih sayang dan hubungan dengan orang lain. 

Kebutuhan ini juga termasuk akan kebutuhan Keterlibatan. 

4. Kebutuhan Penghargaan. Kebutuhan ini menunjukkan kebutuhan yang lebih 

tinggi manusia. Kebutuhan akan kekuatan, prestasi, dan status menjadi 

bagian dalam kebutuhan ini. Namun Maslow membagi kebutuhan menjadi 

dua yakni penghargaan diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri. Kebutuhan yang paling tinggi yakni kebutuhan 

akan teraktualisasinya diri mereka dalam dunia nyata. Orang yang telah 

terpenuhi kebutuhannya akan dapat merealisasikan potensi yang dimilikinya. 

Aktualisasi diri adalah motivasi seseorang yang merubah persepsi diri 

mereka terhadap realita. 

Kelemahan teori hierarki kebutuhan Maslow yaitu: (1) sukar membuktikan 

bahwa kebutuhan manusia itu mengikuti suatu hierarki; (2) terdapat kekuatan 

kebutuhan yang berbeda–beda  pada setiap individu, terutama pada tingkat 

kebutuhan yang lebih tinggi; (3) timbulnya kebutuhan pada tingkatan yang lebih 

tinggi bukan semata-mata disebabkan telah terpenuhinya kebutuhan yang lebih 

rendah, melainkan meningkatnya karier atau posisi seseorang; (4) kebutuhan-

kebutuhan itu luwes sifatnya sehingga sulit menetapkan suatu ukuran yang 

memuaskan segala pihak. Tetapi teori ini sangat berguna untuk menjelaskan 

mekanisme motivasi seseorang di dalam suatu organisasi Husaini (2013: 285).  

Kelebihan teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow ddesar. 

blogsport.com (2013):  

1). Teori  hierarki kebutuhan Maslow telah  memperoleh pengakuan  luas, 

terutama pada para manager aktif.  Karena teori ini berdasarkan logika yang 

mudah dipahami; 
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2). Teori ini memberikan  informasi  bahwa  keuntungan manusia itu jamak 

(material dan nonmaterial) dan bobotnya bertingkat-tingkat; 

3).   Manajer  mengetahui  bahwa  seseorang  berperilaku  atau  bekerja  adalah 

untuk dapat memenuhi kebutuhan material dan nonmaterial yang akan 

memberikan kepuasan baginya; 

4).  Kebutuhan   manusia  berjenjang  sesuai  dengan  kedudukan   sosial 

ekonominya; 

5).  Manajer akan lebih mudah memberikan alat motivasi yang paling sesuai 

untuk merangsang semangat kerja karyawannya. 

Selanjutnya, teori dua faktor yang dikemukakan Federick Herzberg  teori 

yang menghubungkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja, sementara 

mengkaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidak puasan kerja (Robbins dan  

Judge, 2008: 227).  Dengan kata lain karyawan cenderung merasa puas bila 

berkaitan dengan faktor-faktor dalam diri mereka seperti kemajuan, pengakuan, 

tanggung jawab dan pencapaian. Sedangkan karyawan akan menyalahkan faktor 

diluar diri mereka atas ketidak puasan kerja mereka seperti pengawasan, 

kompensasi kerja, kebijakan perusahaan dan kondisi-kondisi kerja.  

Menurut Federick Herzberg, kepuasan kerja karyawan bukanlah 

bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, melainkan juga bergantung pada 

persepsi kelompok pekerja tentang kepuasan kerja dan ketidak puasan kerja 

melalui dimensi yang terpisah (Sinambela 2016: 306). Faktor-faktor yang 

menghasilkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. Lawan dari kepuasan kerja bukanlah ketidak 

puasan kerja melainkan adalah faktor higiene.  Faktor higiene adalah faktor 

eksternal seperti kebijakan dan administrasi perusahan, pengawasan maupun 

kompensasi kerja. Jika faktor-faktor ini dihilangkan maupun dipenuhi mungkin 
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akan membuat karyawan puas namun belum tentu memotivasi. Teori dua faktor 

Federick Herzberg dijelaskan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 
Teori Dua Faktor Herzberg 

 

Faktor Hygiene Faktor Motivator 

Kebijakan dan Administrasi Perusahaan Prestasi 

Supervisi Pengakuan 

Berhubungan dengan supervisor Pekerjaan itu sendiri 

Kondisi kerja, upah Tanggung jawab 

Hubungan Interpersonal, Pengawas Kemajuan 

Status, keamanan Pertumbuhan 

Sumber:  Schermehon dalam Sinambela (2016). 

Kesimpulan pada teori Herzberg, untuk memotivasi karyawan maka perlu 

menekankan faktor-faktor yang ada di dalam diri karyawan itu sendiri seperti 

prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan dan 

pertembuhan (Sinambela, 2016: 307).  

Kelemahan teori Federick Herzberg kurang memperhatikan pengujian 

terhadap implikasi motivasi dan penampilan dari teorinya (Husaini, 2013: 287).  

Kelebihan teori dua faktor Herzberg adalah: 

1).   Teori Federick Herzberg telah dibaca secara luas dan hanya sedikit manajer 

yang tidak familiar dengan rekomendasi-rekomendasinya. 

2).   Banyak penerapan dari teori Herzberg berhasil 

3). Teori Herzberg benar-benar memperhatikan karyawan sehingga dapat 

diketahui dengan benar kondisi karyawan. 

Selanjutnya adalah teori ERG (Existence, Relatedness, Growth), menurut 

Alderfer (1972), yakni teori yang mengedepankan tiga kelompok kebutuhan inti 

antara lain kehidupan, hubungan dan pertumbuhan (Robbins dan                

Judge: 2008: 224). Teori ini dilandasakan pada teori hierariki kebutuhan Maslow. 
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Tidak seperti teori Maslow, ERG tidak berasumsi bahwa terdapat sebuah hierarki 

yang kaku di mana seseorang harus memenuhi kebutuhan tingkat rendah 

terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat selanjutnya. Manusia juga ingin selalu 

meningkatkan taraf hidupnya menuju kesempurnaan (ingin selalu berkembang). 

Alderfer (1972), membagi teori kebutuhan manusia menjadi tiga kategori 

utama yakni (Armstrong, 2009: 324): 

1. Kebutuhan Keberadaan seperti lapar dan haus – gaji, tunjangan dan kondisi 

kerja adalah salah satu dari kebutuhan ini. 

2. Kebutuhan Hubungan diketahui bahwa orang-orang tidak terdiri dari satu unit 

tetapi harus terikat dalam transaksi dengan lingkungan manusianya, 

penerimaan, pemahaman,  konfirmasi dan elemen-elemen yang berpengaruh 

terhadap proses hubungan. 

3. Kebutuhan Pertumbuhan yakni orang-orang menemukan kesempatan untuk 

meraih apa yang diinginkan dan menjadi apa yang mereka bisa. 

Teori konten/kebutuhan dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-

rekannya teori yang berfokus pada tiga kebutuhan antara lain kebutuhan 

pencapaian, kekuatan, dan hubungan (Robbins dan Judge, 2008: 230). Ketiga 

kebutuhan tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kebutuhan pencapaian yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-

standar, berusaha keras untuk berhasil. 

2. Kebutuhan kekuatan yakni kebutuhan untuk membuat individu lain 

berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku 

sebaliknya. 

3. Kebutuhan hubungan keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar 

personal yang ramah dan akrab. 
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Inti dari teori tersebut adalah  masing-masing orang memiliki kebutuhan  

berbeda. Dari ketiga kebutuhan tersebut menghasilkan prestasi terbaik adalah 

kebutuhan akan pencapaian, ketika sesorang menghadapi keadaan dengan 

persentase keberhasilan 50%, maka mereka akan terdorong untuk berusaha 

lebih keras lagi. 

Dalam teori proses menekankan pada proses psikologis atau kekuatan 

yang mempengaruhi motivasi layaknya kebutuhan dasar (Amstrong, 2009: 325). 

Teori ini juga dikenal sebagai “teori kognitif” karena berkaitan dengan persepsi 

orang-orang terhadap lingkungan kerja mereka dan cara mereka 

mengintepretasikan dan memahaminya. Teori proses terdiri dari teori harapan, 

teori tujuan, dan teori keadilan. 

Kelemahan dari teori McClelland ddesar.blogsport.com (2013): 

1).  Motivasi hanya didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang 

terlibat, harapan keberhasilannya, dan nilai insentif yang terlekat pada tujuan 

saja; 

2).  Terkadang pendekatan antara atasan dan bawahan tidak berjalan secara 

efektif. 

 
Kekuatan teori McClellend: 

1).  Adanya riset yang ekstensif dalam teori ini sehingga besar kemungkinan 

ketepatannya dalam keberhasilan penerapan teori motivasi ini di dunia kerja; 

2).   Dalam teori ini diterapkan pelatihan berlaku efektif dalam mengajar individu-

individu untuk berfikir dari segi prestasi, kemudian membantu mereka untuk 

belajar cara bertindak sehingga individu dapat termotivasi.  

Teori Harapan pertama dicetuskan oleh Victor Vroom. Teori harapan 

menunjukkan kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara 

tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut 
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akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap 

individu tersebut (Robbins dan Judge, 2008: 253). Dalam bentuk yang lebih 

praktis, teori harapan mengatakan karyawan-karyawan akan termotivasi untuk 

mengeluarkan tingkat usaha yang lebih tinggi ketika mereka yakin  usaha 

tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja yang lebih baik dan berdampak 

pada kompensasi-kompensasi organisasional seperti bonus, kenaikan 

kompensasi kerja atau promosi serta beberapa kompensasi lain untuk 

memuaskan tujuan-tujuan pribadi para karyawan.  Teori ini berfokus pada: 

1. Hubungan usaha-kinerja. Kemungkinan dirasakan oleh individu yang 

mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. 

2. Hubungan kinerja-kompensasi. Tingkat sampai mana individu tersebut yakin 

bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang 

diinginkan. 

3. Hubungan kompensasi-tujuan-tujuan pribadi. Tingkat sampai mana 

kompensasi-kompensasi organisasional memuaskan tujuan-tujuan pribadi 

atau kebutuhan-kebutuhan seseorang individu dan daya tarik dari 

kompensasi-kompensasi potensial mereka. 

Selanjutnya  teori penentuan tujuan dari Edwin Locke yang menyatakan 

tujuan adalah sumber motivasi utama dalam bekerja (Robbins, dan                   

Judge, 2008: 237).  Seorang manajer perlu menetapkan tujuan-tujuan yang lebih 

spesifik kepada karyawannya misal  ketika seorang pengemudi truk diberi tujuan 

untuk mengangkut 12 angkutan dalam seminggu yang mana pengemudi tersebut 

akan menghasilkan kinerja lebih baik dibandingkan rekannya yang tidak 

diberikan tujuan demikian (Robbins dan Judge, 2008: 238). Teori ini juga 

menjelaskan bahwa individu akan lebih termotivasi bila tujuan yang ditetapkan 

semakin sulit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Teori harapan disempurnakan kembali oleh Porter dan Lawler (1968), 

dengan menambahkan kepuasan kerja dan persepsi terhadap usaha yang 

mereka lakukan. Mereka menyatakan  motivasi, kepuasan dan kinerja 

merupakan variabel yang terpisah dan memiliki hubungan satu sama lain 

(Luthans, 2011: 167). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 
Gambar 2.7 

Model Motivasi Porter-Lawler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Luthans, (2011: 168) 

 
Dalam model diketahui  usaha (kekuatan atau motivasi) tidak mengarah 

secara langsung pada kinerja. Pengaruh Motivasi terhadap kinerja dimoderasi 

oleh kemampuan,  perlakuan dan persepsi peran,  setelah kinerja muncul      

maka kompensasi beserta persepsinya akan menentukan kepuasan                  

(Luthans, 2011: 167).  Kesimpulannya adalah  kinerja karyawan,  dan kepuasan 

kerja karyawan akan memiliki hubungan yang kuat ketika kompensasi menjadi 

satu kesatuan dengan kinerja karyawan. 
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Teori selanjutnya adalah teori keadilan yang diungkapkan  Adams (1965). 

Teori keadilan adalah teori yang menyatakan bahwa individu membandingkan 

masukan-masukan, dan hasil pekerjaan orang lain, kemudian merespon untuk 

menghilangkan ketidak adilan (Robbins dan Judge, 2008: 246). Teori ini 

dijelaskan melalui persamaan pada  Tabel 2.5 

Tabel 2.5 
Teori Keadilan 

 

Perbandingan Rasio Persepsi 

 

Ketidak adilan karena diberi 

penghargaan lebih rendah. 

 

Keadilan 

 

Ketidak adilan karena diberi 

penghargaan lebih tinggi. 

                    Sumber: Robbins dan Judge, (2008:  246). 

 
Keterangan: 

O adalah keluaran individu (individual outcome) 
I   adalah masukan individu (indiviudal input) 
 

 

 
 

 
Terdapat empat perbandingan rujukan yang digunakan  karyawan 

(Robbins, dan Judge, 2008: 247): 

1. Diri-di dalam: Pengalaman-pengalaman seorang karyawan dalam posisi yang 

berbeda di dalam organisasi karyawan tersebut pada saat ini. 

2. Diri-di luar: Pengalaman-pengalaman seseorang karyawan dalam posisi atau 

situasi di luar organisasi karyawan tersebut pada saat ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

3. Individu lain-di dalam: Individu atau kelompok individu lain di dalam 

organisasi karyawan tersebut. 

4. Individu lain-di luar: Individu atau kelompok individu lain di luar organisasi 

karyawan tersebut. 

Dalam perkembangan selanjutnya teori ini berkembang menjadi teori 

keadilan organisasional.  Keadilan organisasional adalah seluruh persepsi 

tentang apa yang adil di tempat kerja, yang terdiri atas keadilan distributif, 

prosedural dan interaksional (Robbins dan Judge, 2008: 249). Penjelasan 

mengenai teori ini dapat dilihat pada Gambar 2.8 

 
Gambar 2.8 

Model Keadilan Organisasional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Sumber: Robbins dan Judge, (2008: 251) 

 
 

 

Keadilan Distributif 

Definisi: Keadilan yang harus dirasa. 

Contoh: Saya mendapatkan kenaikan gaji 

yang pantas saya dapatkan. 

Keadilan Prosedural 

Definisi: Keadilan yang  dirasa perihal proses 

yang digunakan untuk menentukan hasil. 

Contoh: Saya mempunyai masukan untuk 

proses yang digunakan untuk memberikan 

kenaikan dan diberi penjelasan yang baik 

tentang alasan saya menerima kenaikan yang 

saya dapat. 

Keadilan Interaksional 

Definisi: Tingkat sampai mana seseorang 

diperlakukan dengan martabat dan kehormatan. 

Contoh: Ketika memberi tahu diri saya tentang 

kenaikan saya, pengawas saya sangat senang dan 

memberi pujian. 

Keadilan 

Organisasional 

Definisi: Persepsi 

keseluruhan tentang 

apa yang adil di 

tempat kerja. 

Contoh: Saya rasa ini 

adalah tempat yang adil 

untuk bekerja. 
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Berbagai teori-teori motivasi telah dijelaskan dalam meningkatkan motivasi 

kerja karyawan perlu memperhatikan berbagai faktor baik dari internal dalam diri 

karyawan itu sendiri maupun eksternal yakni keadaan yang membuat mereka 

berperilaku demikian.  Baik teori motivasi terdahulu maupun kontemporer 

semuanya saling mendukung dan tidak menyatakan mana yang bisa digunakan 

secara pasti. 

 
2.2.5.  Kepuasan Kerja Karyawan. 

Definisi kepuasan kerja karyawan dari beberapa ahli adalah              

Luthans (2011: 141); Kreitner dan Kinicki (2005: 270); Robbins dan              

Judge (2008: 107); Mathis dan Jackson (2011: 158); Armstrong (2009: 343); dan 

Stewart dan Brown (2011: 258). Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau 

emosi positif yang muncul dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau 

pengalaman dalam bekerja (Luthans, 2011: 141). Kreitner dan                      

Kinicki (2005: 270), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai respon emosional 

terhadap berbagai aspek pekerjaan. Sedangkan Robbins dan Judge (2008: 107), 

mendefiniskan kepuasan kerja karyawan sebagai suatu perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. Mathis dan Jackson (2011: 158), mendefinisikan kepuasan kerja 

karyawan sebagai emosi positif yang muncul dari evaluasi salah satu 

pengalaman kerja. Kepuasan kerja mengacu pada sikap, dan perasaan 

seseorang tentang pekerjaan mereka sehingga sikap positif dan nyaman melalui 

pekerjaan yang mengarah pada keterikatan akan menghasilkan kepuasan kerja 

sedangkan sikap negatif dan tidak nyaman terhadap pekerjaan mengindikasikan 

ketidak puasan (Armstrong,2009: 343). Tingkat kepuasan kerja dipengaruhi oleh 

faktor motivasi intrinsik dan ekstrinsik, kualitas pengawasan, hubungan sosial 

dengan kelompok kerja dan tingkat keberhasilan, dan kegagalan individu dalam 
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pekerjaan mereka (Armstrong, 2009: 344). Stewart dan Brown (2011: 258) 

menjelaskan bahwa Kepuasan kerja adalah perasaan dan kepercayaan 

karyawan tentang kualitas pekerjaan mereka. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat dirumuskan suatu pengertian 

kepuasan kerja karyawan untuk penelitian ini sebagai berikut “ Kepuasan kerja 

karyawan adalah suatu perasaan positif yang muncul dari  evaluasi salah satu 

pengalaman kerja, kepuasan kerja mengacu pada sikap, dan perasaan 

seseorang tentang pekerjaan mereka yang merefleksikan dimensi kepuasan 

kerja seperti hubungan dengan pekerja, pembayaran dan tunjangan, pengakuan 

kinerja dan komunikasi dengan para manajer dan eksekutif.  Definisi kepuasan 

kerja karyawan yang digunakan sebagai acuan akan lebih dapat dipahami bila 

melihat berbagai indikator yang mengukur kepuasan kerja itu sendiri. Karena itu 

dijelaskan berbagai indikator kepuasan kerja sebagai berikut: 

Luthans, (2011: 147) menjelaskan 5 indikator dalam kepuasan kerja antara 

lain: 

1. Pekerjaan itu sendiri.  

Riset menemukan karakteristik pekerjaan, dan kerumitan pekerjaan 

memediasi hubungan antara kepribadian dan kepuasan kerja, dan jika 

karyawan yang kreatif mendapat pekerjaan seperti itu maka mereka akan 

cenderung terpuaskan.  Selain itu survey menunjukkan pekerjaan yang 

menarik, dan menantang akan membuat karyawan  pragmatis menjadi 

sebuah ramuan untuk pekerjaan yang menghasilkan kepuasan kerja. 

Pengembangan karir juga menjadi  penting bagi karyawan muda dan tua.  

2. Gaji 

Uang tidak hanya membantu orang-orang memenuhi kebutuhan dasar 

mereka, tetapi juga mengiringi kepuasan akan kebutuhan yang lebih tinggi. 

Karyawan sering melihat pembayaran sebagai refleksi bagaimana 
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manajemen melihat kontribusi mereka terhadap organisasi. Tunjangan juga 

menjadi penting namun tidak selalu berpengaruh.  Karena nilai moneternya 

tidak selalu signifikan.  

3. Kesempatan promosi 

Kesempatan promosional tampak memiliki efek bervariasi terhadap kepuasan 

kerja, karena promosi memiliki sejumlah perbedaan bentuk dan memiliki 

keanekaragaman dalam kompensasi. Karyawan yang mendapatkan promosi 

akan puas namun belum tentu meningkatkan kinerja.  Karyawan dengan 

tambahan gaji karena promosi akan cenderung merasa kurang dengan 

pembayaran yang mereka peroleh. Lingkungan kerja bagus untuk 

kesempatan pertumbuhan karir akan menumbuhkan bermacam 

pengetahuan, dan keahlian sebanyak kesempatan promosi tersebut. 

4. Pengawasan 

Pengawasan menjadi salah satu yang berperan dalam memoderasi 

kepuasan kerja.  Ketika karyawan menjadi pusat perhatian diukur dengan 

ketertarikan dan kepedulian pengawas terhadap karyawan secara personal. 

Secara umum diwujudkan dengan cara memeriksa bagaimana karyawan 

bekerja dengan baik, memberikan nasihat, dan membantu secara individual 

dan komunikasi secara personal pada semua tingkatan kepegawaian. 

5. Hubungan dengan Rekan Kerja 

Hubungan pertemanan, dan kerjasama antar pekerja atau anggota tim 

adalah penyumbang terbesar terhadap kepuasan kerja individu. Kelompok 

kerja  “kental” dengan tim akan menghasilkan dukungan, kenyamanan, 

nasihat dan bantuan untuk anggota.  Sebuah kelompok kerja yang baik akan 

menghasilkan pekerjaan yang nyaman bagi karyawan. 
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Mathis dan Jackson (2011: 158) menyebutkan beberapa indikator 

kepuasan kerja yaitu hubungan dengan pekerja, pembayaran dan tunjangan, 

pengakuan kinerja dan komunikasi dengan manajer dan eksekutif.  Stewart dan                  

Brown (2011: 259), menjelaskan tentang dimensi kepuasan kerja pada Tabel 2.6 

 
Tabel 2.6 

Indikator Kepuasan Kerja 
 

Indikator Item 

Kepuasan dengan 

Pemberdayaan 

 Keterlibatan dalam keputusan 

 Informasi dari manajemen 

Kepuasan dengan Pemenuhan 

Pekerjaan 

 Rasa pencapaian personal 

 Menggunakan keahlian dan kemampuan 

dengan baik 

Kepuasan dengan 

Pembayaran 

 Pembayaran sama dengan karyawan 

lainnya 

 Pembayaran sesuai dengan jenis 

pekerjaan 

Kepuasan dengan Kelompok 

Kerja 

 Kualitas pekerjaan diselesaikan dengan 

kelompok 

 Kerjasama diantara orang-orang 

Kepuasan dengan Keamanan  Keamanan kerja yang bagus 

 Program tunjangan total yang bagus 

Kepuasan dengan sarana 

prasarana kerja 

 Perusahaan berusaha untuk membuat 

perubahan kompetitif 

 Kondisi untuk karyawan yang produktif 

Sumber: Stewart dan Brown, (2011: 259) 
 
 
Diantara indikator-indikator yang disebutkan para ahli tersebut, indikator 

dari Luthans (2011) lebih sesuai digunakan pada penelitian karena mampu 

menjelaskan aspek yang menyeluruh serta memberikan pengertian yang jelas. 

Indikator tersebut meliputi pekerjaan itu sendiri, peningkatan gaji, kesempatan 

promosi, pengawasan dan hubungan dengan rekan kerja. 
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Kreitner dan Kinicki (2005: 271), menjelaskan terdapat lima kepuasan kerja 

antara lain: 

1. Pemenuhan Kebutuhan. Menjelaskan  kepuasan ditentukan oleh karaktiristik 

dari sebuah pekerjaan yang memungkinkan seorang individu untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

2. Ketidak cocokan. Menjelaskan kepuasan kerja adalah hasil dari harapan 

yang terpenuhi. Harapan yang terpenuhi mewakili perbedaan antara apa 

yang diharapkan seseorang atau individu dari sebuah pekerjaan, seperti 

upah dan kesempatan promosi yang lebih baik, dan  kenyataan yang 

diterimanya. 

3. Pencapaian Nilai. Gagasan yang melandasi bahwa kepuasan berasal dari 

persepsi  suatu pekerjaan memungkinkan untuk pemenuhan nilai-nilai kerja 

yang penting dari seorang individu. 

4. Persamaan. Dalam kepuasan adalah suatu fungsi dari bagaimana seorang 

individu diperlakukan secara adil di tempat kerja. 

5. Komponen Watak/Genetik.  Didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan 

kerja merupakan sebagian fungsi dari sifat pribadi maupun faktor genetik. 

Dengan kata lain Watak/Genetik menunjukkan kerja dengan karakteristik 

lingkungan kerjanya. 

Berdasarkan uraian tentang indikator telah dijelaskan penentuan definisi 

serta alat ukur yang digunakan dalam penelitian adalah milik Luthans (2011), 

dengan indikator kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan 

promosi, pengawasan serta hubungan dengan rekan kerja. Apabila dikaitkan 

dengan hasil sebuah penelitian empiris yang khusus dilakukan di sektor jasa 

pendidikan oleh Masum et al. (2014) maka indikator tersebut telah disesuikan 

dengan objek penelitian serta memiliki validitas yang cukup baik sehingga bila 

digunakan dalam penelitian akan mampu memberikan hasil yang lebih baik.  
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2.2.6.  Kinerja Karyawan 

Kinerja adalah tampilan ulang kontribusi individu yang diberikan kepada 

organisasi dalam memberdayakan mereka (Stewart dan Brown, 2011: 297). 

Beberapa pendapat para ahli tentang kinerja adalah sebagai berikut               

Rivai et al. (2015: 405); Nawawi (2011: 234); dan Mathis dan Jackson (2011).  

Kinerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material 

maupun non fisik maupun non fisik/non-material Nawawi, 2011: 234). Sedangkan                    

Rivai et al. (2015: 405) menjelaskan kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan 

kemampuan sehingga dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang 

sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.  

Berdasarkan definisi tersebut maka disimpulkan bahwa kinerja karyawan 

adalah kontribusi individu kepada organisasi sebagai tujuan untuk pengelolaan 

sumberdaya manusia baik berupa fisik maupun non fisik yang memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Pemahaman secara mendalam 

mengenai bentuk kinerja karyawan akan dipahami dengan meninjau berbagai 

indikator yang merefleksikannya antara lain sebagai berikut: 

Mathis dan Jackson (2011), menjelaskan bahwa kinerja karyawan dapat 

diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1) Kuantitas dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas 

yang ditugaskan beserta hasilnya.  

2) Kualitas dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan dan 

kemampuan karyawan. 

3) Ketepatan waktu dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. Dapat 

menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia.  
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Selain itu Stewart dan Brown, (2011:  297) menjelaskan beberapa elemen 

penting dalam kinerja ditunjukkan dengan diagram kinerja pada Gambar 2.9 

Gambar 2.9 
Elemen Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Stewart dan Brown, (2011:  297) 

Keterangan:  

1. Faktor Kinerja Umum adalah sebuah cakupan faktor kinerja yang 

merepresentasikan kontirbusi karyawan secara keseluruhan terhadap 

organisasi. 

2. Kinerja Tugas yakni perilaku karyawan yang diarahkan berkontribusi pada 

produksi barang atau jasa 

a. Pengetahuan Deklaratif  yaitu pemahaman karyawan tentang tugas yang 

perlu diselesaikan untuk menunjukkan tanggung jawab kerja. 

b. Keahlian dan Pengetahuan Prosedural adalah informasi dan pemahaman 

yang karyawan butuhkan untuk melakukan tindakan yang spesifik. 
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3. Kinerja Citizenship yakni perilaku karyawan yang saling membantu satu 

sama lain dan menghasilkan lingkungan kerja yang positif. 

a. Organizational Citzizenship Behaviour yaitu tindakan positif karyawan 

dalam membantu organisasi dengan rela hati untuk kesuksesan. 

b. Interpersonal Citzizenship Behaviour  yakni tindakan positif  bertujuan 

untuk membantu rekan kerja tertentu untuk kesuksesan. 

4. Kinerja Konterproduktif yaitu perilaku karyawan yang membahayakan 

organisasi. 

a. Organisasional 

 Penyimpangan Produksi yakni tindakan karyawan yang berbahaya 

bertujuan untuk mengurangi kecepatan dan akurasi proses produksi. 

 Penyimpangan Kepemilikan yakni tindakan karyawan yang 

membahayakan bertujuan untuk menghancurkan aset dalam 

organisasi. 

b.  Interpersonal 

 Penyimpangan politik yakni tindakan membahayakan karyawan yang 

didesain untuk membahayakan kinerja dan karir karyawan lainnya. 

 Agresi Personal yakni tindakan karyawan yang membahayakan yang 

dilakukan terhadap rekan kerja secara personal. 

Berdasarkan penentuan indikator yang sesuai  dengan penelitian ini maka, 

Mathis dan    Jackson (2011), memberikan penentuan indikator yang lebih sesuai 

karena menunjukkan impilkasi lebih praktis dalam kegiatan berorganisasi.  Dalam 

setiap aktivitas organisasi ukuran tentang kualitas, kuantitas dan waktu dapat 

dinilai secara rutin dan lebih mudah dipahami oleh setiap karyawan. Ketika 

karyawan sebagai subyek dalam penelitian memahami kinerja mereka yang 
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diukur melalui kualitas, kuantitas dan waktu maka akan memberikan ukuran yang 

tepat bagi kinerja mereka dalam melaksanakan aktivitas berorganisasi.   

 
2.6.1.1. Penilaian Kinerja 

Kinerja menjadi sebuah tolak ukur dalam menentukan keberhasilan 

karyawan  sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. 

Penilaian kinerja karyawan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan 

pekerjaan oleh seseorang, melalui hasil pengamatan tersebut dapat dibuat 

keputusan mengenai keberhasilan atau kegagalannya dalam bekerja       

(Nawawi, 2011: 234). Penilaian kinerja karyawan berarti mengevaluasi kinerja 

karyawan saat ini dan/atau di masa lalu relatif terhadap prestasinya          

(Dessler, 2010: 322). Mathis dan Jackson (2011: 320), mendefiniskan penilaian 

kinerja karyawan sebagai prosen penentuan bagaimana karyawan melakukan 

pekerjaan mereka sesuai dengan standar dan informasi yang dikomunikasikan 

kepada mereka. 

Pada dasarnya tujuan dari penilaian kinerja atau prestasi kinerja karyawan 

adalah (Rivai et al., 2015: 408): 

1. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

2. Pemberian kompensasi yang sesuai, misalnya untuk pemberian kenaikan 

gaji berkala, gaji pokok, insentif dan lain sebagainya. 

3. Mendorong pertanggungjawaban karyawan. 

4. Untuk membedakan antar karyawan  satu dengan yang lain. 

5. Meningkatkan motivasi kerja. 

6. Meningkatkan etos kerja. 

7. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi 

tentang kemajuan kerja mereka. 
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8. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk 

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja dan rencana karir 

selanjutnya. 

9. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektivitas. 

10. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya 

manusa, karier dan keputusan perencanaan suksesi. 

11. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja 

12. Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan. 

13. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi maupun hadiah 

Beberapa metode dalam penilaian kinerja karyawan antara lain            

(Dessler, 2010: 328): 

1. Skala Peringkat Grafis yaitu skala yang menuliskan sejumlah ciri dan 

jangkauan nilai kinerja untuk setiap ciri. Karyawan kemudian dinilai dengan 

mengidentifikasi nilai yang paling sesuai dengan tingkatan kinerjanya untuk 

setiap ciri. 

2. Metode Peringkat Alternatif yaitu memberikan peringkat kepada karyawan 

dari yang terbaik sampai terburuk berdasarkan ciri tertentu dengan memilih 

yang terbaik lalu terburuk sampai semua telah memberi peringkat. 

3. Metode Perbandingan Berpasangan yakni melakukan pemeringkatan 

karyawan dengan membuat diagram dari semua pasangan karyawan yang 

mungkin untuk setiap ciri  menentukan mana  lebih baik pada setiap 

pasangan. 

4. Metode Distribusi Kekuatan yakni dengan menilai pada sebuah kurva 

persentase dugaan dari yang dinilai ditempatkan dalam berbagai kategori 

kinerja. 

5. Metode Kejadian Kritis yakni dengan menyimpan catatan tentang contoh-

contoh  baik yang tidak umum atau  buruk yang tidak dikehendaki atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan dan meninjau 

catatan  dengan karyawan pada waktu  yang telah ditentukan sebelumnya. 

6. Skala Peringkat Standar Perilaku yakni metode penilaian  menggunakan 

kombinasi antara narasi kejadian penting dan penilaian kuantitatif dengan 

patokan skala kuantitatif dan contoh naratif dari kinerja baik dan buruk. 

Selain dilakukan penilaian kinerja karyawan, perlu dilakukan pengelolaan 

kinerja karyawan  agar dapat menghasilkan kinerja maksimal. Manajemen 

Kinerja karyawan adalah urutan aktivitas yang didesain untuk memastikan bahwa 

organisasi memperoleh kinerja karyawan yang dibutuhkan dari karyawan (Mathis 

dan   Jackson, 2011: 320). Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk 

meningkatkan kinerja organisasional dengan mengembangkan kinerja individual 

dan tim (Armstrong, 2009: 618). Stewart dan Brown (2011: 292), mendefiniskan 

pengelolaan kinerja karyawan sebagai suatu proses pengukuran dan 

menghasilkan timbal balik tentang kontribusi karyawan untuk organisasi.    

Dessler (2013: 286), orientasi tujuan yang khusus dengan cara  

berkesinambungan untuk mengukur dan mengelola kinerja karyawan. 

Fokus pengelolaan kinerja karyawan (Armstrong, 2009: 618): 

1. Mensejajarkan tujuan individu dengan tujuan organisasional dan menguatkan 

individu untuk memperkuat nilai inti perusahaan. 

2. Menyediakan harapan untuk mendefinisikan dan menyetujui peran perjanjian 

tanggung jawab dan akuntabilitas (diharapkan melakukan), keahlian 

(diharapkan memiliki) dan perilaku (diharapkan menjadi). 

3. Menghasilkan kesempatan untuk individu dalam mengidentifikasi tujuan 

mereka dan mengembangkan keahlian dan kompetensi. 
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Sebuah sistem manajemen kinerja yang efektif sebaiknya melakukan 

(Mathis dan Jackson, 2011: 232): 

1. Membuat tujuan jelas sesuai harapan organisasi. 

2. Menghasilkan informasi kinerja kepada karyawan. 

3. Mengidentifikasi area kesuksesan dan kebutuhan pengembangan. 

4. Mendokumentasikan catatan kinerja pegawai. 

Tujuan dari pengelolaan kinerja karyawan (Armstrong, 2009: 619): 

1. Mengarahkan tujuan individu dengan tujuan organisasional. 

2. Meningkatkan kinerja organisasional. 

3. Meningkatkan kinerja individual. 

4. Menghasilkan dasar pengembangan karyawan. 

5. Mengembangkan budaya kinerja. 

6. Menginformasikan kontribusi/keputusan pembayaran kinerja. 

Manajemen kinerja yang sukses adalah sebuah proses sirkular yang 

membutuhkan sistem alat administratif  secara efektif mengatur dialog antara 

manajer dan karyawan mereka, dan motivasi karyawan  melengkapi sistem 

dengan cara yang produktif (Mathis dan Jackson, 2011: 320). Model komponen 

manajemen kinerja yang efektif tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.10 

Berdasarkan Gambar 2.10 ditunjukkan bahwa manajemen kinerja yang 

berhasil adalah sebuah proses siklus yang membutuhkan sebuah sistem 

administrasi  secara efektif  yang mengatur hubungan antara manajer dan 

karyawan mereka dan motivasi karyawan untuk memanfaatkan sistem dengan 

cara yang produktif. Sebuah manajamen kinerja yang sukses mengarahkan 

manajer untuk membuat karyawan merasa bertanggung jawab dengan kawajiban 

kerja mereka sesuai aktivitas yang harus dilaksanakan. 
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Gambar 2.10 
Komponen Manajemen Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Mathis dan Jackson, ( 2011: 320) 
 

 
Karyawan dinilai berdasarkan standar kerja dan pencapaiannya, 

menyelesaikan evaluasi diri dan melakukan evaluasi melalui pertemuan untuk 

mempertimbangkan nilai mereka. Selain itu karyawan harus mengetahui apakah 

kinerja mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Sebagai bukti saat terjadi 

masalah dengan kinerja mereka sehingga manajer dapat memberikan masukan 

pada kekurangan kinerja mereka. 
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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1.  Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan kajian  teoritis melalui 

telaah pustaka, serta kajian empiris melalui berbagai penelitian terdahulu 

mengenai hubungan relasional antara empat variabel yaitu kompensasi berbasis 

kinerja, motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja 

karyawan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara variabel-variabel yang menjadi kajian dalam penelitian.  

Aliran manajemen ilmiah menekankan pendekatan dan metode  yang 

menjelaskan peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan 

menggunakan strategi  berupa kompensasi berbasis kinerja (Dessler, 2013: 396). 

Pendekatan ini masih umum digunakan pada saat sekarang tergantung 

bagaimana organisasi menggunakannya dengan skema yang jelas      

(Armstrong, 2009: 821).  Selain itu  pemberdayaan karyawan melalui penguatan 

motivasi juga merupakan sesuatu yang penting bagi peningkatan kinerja 

karyawan (Mathis dan Jackson, 2011: 156).  Porter dan Lawler dalam        

Luthans (2011: 167), menjelaskan kompensasi dan motivasi kerja karyawan tidak 

serta-merta mempengaruhi kinerja karyawan, namun perlu adanya kepuasan 

kerja karyawan  terlebih dahulu. Armstrong (2009: 244), menjelaskan masih 

sedikit bukti bahwa kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan 

walaupun  beberapa penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara 

kepuasan kerja karyawan dan kinerja karyawan.  
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Penelitian ini berupaya membangun sebuah model yang menghubungkan 

variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan berimplikasi 

pada peningkatan kinerja karyawan. Variabel yang menjadi bahasan dalam 

penelitian ini  diperkirakan mempengaruhi kinerja karyawan adalah kompensasi 

berbasis kinerja. Aliran manajemen didasarkan pada aspek-aspek pendekatan 

sainstifik atau dikenal dengan aliran manajemen ilmiah menyatakan pemberian 

kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja karyawan    

(Armstrong, 2009: 319). Organisasi memberikan kompensasi kepada karyawan 

untuk memotivasi dan mendorong kinerja karyawan (Luthans, 2011: 90). 

Kompensasi karyawan dapat menghasilkan peningkatan terhadap motivasi kerja 

karyawan dan dapat mengarah kepada peningkatan kinerja karyawan (Stewart 

dan Brown, 2011: 412), Luthans (2011: 92), menjelaskan imbalan berupa 

kompensasi secara positif mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

Ditinjau dari segi empiris penelitian Diaminni dan Ricci (2010), penelitian 

yang dilakukan pada serikat buruh di Italia menunjukkan kompensasi berbasis 

kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja serikat buruh diukur melalui 

produktivitas yang dihasilkan. Penelitian Balzovich (2013), juga mendukung tidak 

hanya dari segi karyawan berbasis kinerja individu tetapi kompensasi berbasis 

kinerja individu maupun kelompok dapat menghasilkan peningkatan kinerja.  

Penelitian Qureshi dan Sajjad (2015), pada 400 Karyawan yang bekerja di Arab 

Saudi menunjukkan penentuan kompensasi yang tepat akan menghasilkan 

peningkatan kinerja karyawan.  Penelitian sektor jasa layanan pendidikan   

Sarwar et al. (2014) menjelaskan terdapat hubungan antara kompensasi 

berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan.  
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Motivasi kerja karyawan juga menjadi pembahasan dalam penelitian ini. 

Motivasi kerja karyawan merupakan hasrat seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut melakukan sesuatu (Mathis dan Jackson, 2011: 157).  Berdasarkan teori 

motivasi kerja dijelaskan  karyawan akan meningkatkan kinerja mereka sesuai 

dengan kompensasi yang didapatkan (Dessler, 2013: 353). Kajian empiris      

Schimidt (2011), pada karyawan yang bekerja di beberapa perusahaan di 

Jerman menjelaskan pemberian kompensasi berbasis kinerja dengan skema 

yang jelas mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Danish dan        

Usman (2010), penelitian  dilakukan pada karyawan di sektor pemerintahan dan 

swasta menunjukkan kompensasi memiliki pengaruh paling tinggi terhadap 

motivasi kerja karyawan. Ghazanfar et al. (2011), penelitian dilakukan pada 

perusahaan telepon selular menunjukkan kompensasi adalah faktor utama dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi juga mampu menjadi alat 

untuk meningkatkan motivasi intrinsik sehingga karyawan bisa mencapai target 

yang diharapkan (DelVecchio dan Wagner, 2011). Sektor jasa pelayanan 

pendidikan melalui hasil penelitian  Rasheed et al. (2014), menjelaskan 

kompensasi memiliki pengaruh signfikan terhadap motivasi kerja karyawan. 

Motivasi intrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran dalam menghasilkan 

kepuasan kerja karyawan, akan tetapi motivasi intrinsik cenderung lebih baik 

dalam menghasilkan kepuasan tersebut (Stringer et al. 2011). Motivasi kerja 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan namun belum tentu 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri (Arifin, 2014). Walaupun 

begitu bila perusahaan ingin menghasilkan kinerja karyawan yang tinggi harus 

tetap mementingkan motivasi kerja karyawan (Jehanzeb et al. 2012). 

Saat karyawan merasa puas maka kinerja mereka juga  meningkat 

sehingga karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif           

(Luthans, 2011: 144). Kepuasan kerja merupakan sebuah sarana dalam 
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meningkatkan kinerja karyawan (Malthis dan Jackson, 2011: 158).  Penelitian 

yang dilakukan Lai (2011), menjelaskan  kompensasi berbasis pekerjaan, 

keahlian dan kinerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Didukung penelitian Abdulla et al. (2011), menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif menjelaskan faktor penentu kepuasan kerja karyawan 

paling utama adalah kompensasi karyawan. Penelitian Masum (2014),           

pada sektor jasa pelayanan pendidikan menunjukkan adanya pengaruh      

signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian                      

Maharani et al. (2013), pada sektor perbankan menunjukkan adanya pengaruh 

langsung antara kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan.  Senada 

dengan penelitian  Khan (2011), dengan responden 200 pegawai kesehatan di 

Pakistan menunjukkan kepuasan kerja karyawan memberikan pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Imran et al. (2014), dengan penelitian korelasional 

menemukan adanya hubungan yang positif antara kepuasan kerja karyawan dan 

kinerja karyawan.  

Kerangka konseptual penelitian ini mendasarkan pada model penelitian 

Jehanzeb et al. (2012), yang menjelaskan hubungan antara kompensasi dengan 

motivasi kerja serta kepuasan kerja karyawan. Model penelitian                

Jehanzeb et al. (2012), seperti pada Gambar 3.1 
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Dilihat pada kerangka konsep Jehanzeb et al. (2012) menunjukkan 

Kompensasi memiliki pengaruh dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan 

serta kepuasan kerja karawan. Selain itu motivasi kerja karyawan akan 

berdampak pada peningkatan kepuasan kerja karyawan. Dari hasil penelitian 

tersebut dijadikan landasan bahwa kompensasi mampu memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap motivasi kerja dan berdampak pada kepuasan kerja 

karyawan. 

Penelitian ini berfokus pada kompensasi berbasis kinerja yang merupakan 

pengembangan teori dari kompensasi yang bersifat umum( konvensional).  

Kajian penelitian yang dikembangkan khusus kompensasi berbasis kinerja 

mengacu pada model penelitian Hendijani et al. (2016), yang menjelaskan 

kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan lalu motivasi kerja karyawan berdampak pada kinerja karyawan. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 
Gambar 3.2 

Kerangka Konsep Hendijani 
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dijelaskan pada model penelitian Jehanzeb sehingga kajian penelitian ini 

berupaya menggabungkan dua model penelitian Jehanzeb et al. (2012) dan           

Hendijani et al. (2016) sebagai model penelitian yang baru.  

Berdasarkan model penelitian sebelumnya maka dengan mensintesakan 

kedua model penelitian terdahulu dibuatlah kerangka konsep penelitian seperti 

pada Gambar 3.3 

Gambar 3.3 
Kerangka Konseptual Penelitian 
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3.2.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan telaah pustaka dibuatlah sebuah hipotesis 

dalam penelitian ini. Hipotesis merupakan rumusan pernyataan bersifat 

sementara dari suatu permasalahan dan akan diuji secara empiris Emory (1985, 

dalam Supriyanto, dan Maharani, 2013), karena  jawaban yang diberikan masih 

berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan data-data / fakta-fakta yang 

ada di lapangan.  Dalam penelitian ini terdapat 8  hipotesis yaitu: 

3.2.1.  Pengaruh Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan. 

Secara umum sebuah organisasi memberikan kompensasi berbasis kinerja 

untuk mendorong karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih tinggi        

(Dessler, 2013: 396). Kompensasi berbasis kinerja adalah kenaikan gaji 

diberikan kepada karyawan secara individu atas kinerja individual mereka 

(Luthans, 2011: 90). Kompensasi yang baik akan menghasilkan karyawan yang 

baik pula (Greg dan Stewart, 2011: 412). Salah satu filosofi dari kinerja yakni 

mendasarkan pada pemberian kompensasi atas kinerja karyawan (Mathis dan           

Jackson, 2011: 363), pemberian kompensasi diharapkan agar karyawan dapat 

bekerja sesuai kompensasi yang diberikan perusahaan.  

Penggunaan kompensasi berbasis kinerja awalnya dicetuskan             

Taylor (1911). Teori tersebut menyatakan bahwa orang-orang akan bekerja untuk 

uang sehingga dapat dikatakan bahwa orang-orang akan bekerja lebih keras 

daripada orang-orang yang tidak mendapatkan gaji yang tinggi dan peningkatan 

gaji yang bersifat permanen dalam periode jangka panjang (Armstrong, 2009). 

Studi empiris terkait dengan kompensasi berbasis kinerja dilakukan oleh 

Diamianni dan Ricci (2010). Penelitiannya mencoba mengetahui bagaimana 

kinerja karyawan yang tergabung dalam serikat buruh dengan pemberian 

kompensasi berbasis kinerja. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi berbasis 
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kinerja menghasilkan peningkatan kinerja karyawan secara efektif yang 

ditunjukkan dengan peningkatan produktivitas karyawan yang tergabung dalam 

serikat buruh tersebut.  

Lebih jauh lagi Balzovich (2013), mencoba menjelaskan pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja dengan baik karyawan individu maupun kelompok. 

Hasil penelitiannya menunjukkan kompensasi berbasis kinerja mampu 

meningkatkan kinerja karyawan baik secara individu maupun kelompok. Ketika 

karyawan secara individu memiliki kinerja yang lemah, maka menjadikannya 

dalam bentuk kelompok serta pemberian kompensasi berbasis kinerja dengan 

skema yang jelas akan memacu kinerja mereka menjadi lebih tinggi.  

Xu et al. (2014), menyatakan bahwa kompensasi yang didasarkan pada 

jabatan dan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Penelitiannya menjelaskan  

karyawan khususnya pada jabatan yang lebih rendah memberikan pengaruh  

lebih besar terhadap kinerja mereka. Pasalnya, kebutuhan karyawan pada 

jabatan  lebih rendah mementingkan kebutuhan yang bersifat moneter.  Dalam 

penelitiannya juga dijelaskan ada skema pemberian kompensasi tergantung 

pada berapa kinerja yang mereka hasilkan diukur melalui berapa kayu  ditebang. 

Hasilnya menunjukkan pemberian kompensasi dengan skema tersebut mampu 

mendorong kinerja mereka menjadi lebih tinggi.  

Wardoyo (2015), menjelaskan kompensasi perlu menjadi perhatian dalam 

kegiatan manajemen sumber daya manusia karena hal ini memiliki peran dalam 

membangun produktivitas atau kinerja karyawan. Kompensasi juga perlu diukur 

dengan baik khusunya gaji maupun elemen kompensasi lainnya seperti bonus 

dan insentif termasuk pula elemen lain seperti fasilitas yang diberikan pada 

karyawan agar mampu meningkatkan kinerja karyawan (Thaief, 2015).  
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Kajian empiris menujukkan pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan ditunjukkan dalam hasil penelitian Diaminni dan Ricci (2010);             

Balzovich, (2013); Xu et al. (2014); Wardoyo, (2015), Thaief et al. (2015), 

menjelaskan kompensasi memliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu landasan hipotesis ini didasarkan pada aliran manajemen 

ilmiah yang dirumuskan oleh Taylor (1911).  

Berdasarkan kajian teori dan penelitian empiris dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi berbasis kinerja yang di berikan perusahaan untuk mendorong 

karyawan dengan harapan dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

menghasilkan kinerja lebih tinggi sesuai tujuan perusahaan. Dengan demikian 

dapat dirumukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kompensasi  Berbasis Kinerja memiliki pengaruh positif  
signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 
 

3.2.2.  Pengaruh   Kompensasi  Berbasis   Kinerja   terhadap    Motivasi   
Kerja Karyawan. 

 
Teori motivasi Taylor (1911), menjelaskan orang-orang termotivasi untuk 

bekerja jika imbalan dan hukuman dihubungkan secara langsung dengan kinerja 

mereka (Armstrong, 2009: 319). Teori ini masih diadopsi secara luas dan akan 

berhasil dengan beberapa kondisi tetapi mengesampingkan pengendalian 

eksternal seperti hubungan antar pekerja serta sejumlah kebutuhan lainnya 

(Desller, 2013: 322). Tujuan pemberian kompensasi berbasis kinerja salah 

satunya adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, ketika balas jasa  

diberikan cukup besar, atasan akan mudah memotivasi bawahannya      

(Hasibuan, 2013: 121). Penentuan kompensasi yang tepat dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan serta mempengaruhi kinerja mereka (Mathis dan               

Jackson, 2011: 363). 
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Schimidt (2011) menjelaskan kompensasi berbasis kinerja tidak selalu 

memberikan pengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan namun dengan 

adanya pemberian skema yang jelas maka motivasi kerja karyawan secara 

instrinsik maupun ekstrinisik dapat meningkat. Olsen (2012), menjelaskan 

pemberian kompensasi berbasis kinerja mampu mengurangi ketidak hadiran 

karyawan. Ketidak hadiran karyawan dipandang sebagai hal yang membuat 

karyawan tidak memiliki hasrat dalam bekerja sehingga ketika diberikan 

kompensasi sesuai dengan kinerja mereka karyawan akan lebih bersemangat 

dalam bekerja yang menunjukkan motivasi kerja mereka meningkat ditandai 

dengan kehadiran karyawan.  

Kompensasi mampu menjadi sebuah kebutuhan utama dari karyawan, 

dalam pelaksanannya pemberian yang efektif serta mampu memenuhi 

kebutuhan karyawan sehingga dapat memacu motivasi kerja intrinsik mereka 

(Olfasen et al, 2015). Ghazanfar et al. (2011), menyatakan terdapat hubungan 

antara bentuk kompensasi yang fleksibel meliputi insentif, bonus dan uang 

lembur terhadap motivasi kerja karyawan sehingga motivasi tidak hanya 

ditingkatkan oleh kompensasi dalam bentuk gaji pokok saja, perlu melibatkan 

bentuk kompensasi lainnya.  

DelVecchio dan Wagner (2011), menjelaskan salah satu cara 

meningkatkan motivasi kerja karyawan adalah dengan pemberian insentif. 

Insentif merupakan kompensasi berbasis kinerja yang menjadi sebuah 

penghargaan bagi karyawan. Dalam penelitiannya dijelaskan kompensasi 

berbasis kinerja juga meningkatkan motivasi instrinsik karyawan. Danish dan 

Usman (2010), menjelaskan bahwa kompensasi bisa menjadi sebuah bentuk 

pengakuan kepada karyawan sehingga menjadi sebuah alat dalam memotivasi 

mereka untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Pemberian paket kompensasi yang 
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lebih baik mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan karena kebutuhan  

karyawan dapat terpenuhi dengan baik (Ahmed dan Islam, 2011).  

Hasil kajian menunjukkan kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan Schimidt et al. (2011); Olsen et al. (2012);    

Olfasen et al. (2015); Ghazanfar et al. (2011); DelVecchio dan Wagner (2011); 

Danish dan Usman (2010). Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian empiris 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi  yang tercermin dari 

semangat kerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Terwujudnya 

motivasi karyawan sangat tergantung dari pemberian kompensasi berbasis 

kinerja yang tepat dan adil. Jadi antara kompensasi berbasis kinerja perlu 

memperhatikan motivasi kerja karyawan. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai  

berikut: 

H2:  Kompensasi  Berbasis  Kinerja  memiliki  pengaruh  positif       
signifikan terhadap Motivasi Kerja Karyawan. 

 
 

3.2.3. Pengaruh  Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan. 

 

Kompensasi berbasis kinerja memiliki banyak manfaat bagi organisasi 

salah satunya adalah dapat meningkatkan kepuasan kerja (Greg dan        

Stewart, 2011: 412). Pengaruh Motivasi terhadap kinerja dimoderasi oleh 

kemampuan, perlakuan dan persepsi peran, setelah kinerja muncul maka 

imbalan beserta persepsinya akan menentukan kepuasan (Luthans, 2011: 167).  

Lebih lanjut Porter dan Lawler (dalam Luthans, 2011: 168), menjelaskan 

kepuasan kerja muncul tidak hanya berdasarkan atas kinerja yang dihasilkan 

karyawan itu sendiri melainkan atas persepsi imbalan atau kompensasi yang 

diterima karyawan. Dengan kata lain kepuasan kerja dipengaruhi oleh persepsi 

karyawan terhadap imbalan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Menurut Herzberg, faktor-faktor yang menghasilkan kepuasan kerja 

terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. 

Lawan dari kepuasan kerja bukanlah ketidak puasan kerja melainkan adalah 

faktor higiene (Robbins dan Judge, 2008: 227).  Faktor higiene adalah faktor 

eksternal salah satunya adalah imbalan atau kompensasi. Lebih lanjut Herzberg 

menekankan bahwa kompensasi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu 

ketidak puasan karyawan akan menyalahkan faktor diluar diri mereka atas 

ketidak puasan kerja mereka seperti pengawasan, imbalan kerja, kebijakan 

perusahaan dan kondisi-kondisi kerja.  

Abdulla et al (2010), menjelaskan  kompensasi menjadi faktor utama dalam 

mempengaruhi kepuasan kerja. Kompensasi dipandang sebagi kunci dalam 

membangun lingkungan kerja yang nyaman sehingga mendorong untuk 

meningkatkan kepuasan kerja. Secara spesifik Lai (2011), menjelaskan  

kompensasi berbasis kinerja menjadi salah satu bentuk kompensasi yang 

mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

Giuss (2013), menjelaskan karyawan yang mendapat kompensasi berbasis 

kinerja akan memiliki kepuasan kerja lebih tinggi daripada karyawan yang tidak 

diberikan kompensasi berbasis kinerja. Cornelissen (2011), menjelaskan 

kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Lebih jauh lagi dijelaskan  ketika kepuasan dikaitkan dengan kesamaan 

pendapatan diantara karyawan hal tersebut justru menimbulkan ketidak puasan 

karyawan.  

Kompensasi berbasis kinerja menjadi bagian penting dalam praktik 

pengelolaan sumber daya manusia karena menjadi salah satu faktor utama 

dalam membangun kepuasan kerja karyawan (Hassan et al, 2013). Kahn (2011), 

menjelaskan kompensasi mampu membuat karyawan merasakan kepuasan 

terhadap pekerjaan khususnya karyawan baru. Walaupun begitu penentuan 
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skema jelas perlu menjadi perhatian karena pengalaman kerja mereka mampu 

menyesuaikan seberapa besar pekerjaan mereka lakukan dengan kompensasi 

yang diberikan peruasahaan.  

Parvin dan Kabir (2011), menyatakan pemberian kompensasi yang bagus 

menjadi kunci penting dalam menghasilkan kepuasan kerja karyawan. 

Peningkatan kompensasi mampu memberikan imbal balik yang menjadi kunci 

dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Lebih lanjut diketahui 

pemberian kompensasi yang berbeda dari masing-masing individu juga akan 

menghasilkan pengaruh berbeda pula terhadap kepuasan kerja karyawan 

sehingga pemberian kompensasi harus bersifat transparan (Hoffmans, 2012).  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendukung pengaruh 

Kompensasi berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan                      

Abdulla et al. (2010); Lai (2011); Gius (2013); Cornelissen et al. (2011);           

Hassan et al. (2013); Kahn et al. (2011); Parvin dan Kabir (2011);             

Hofmans (2012).  Berdasarkan teori dan penelitian empiris di atas dapat 

disumpulkan bahwa kompensasi berbasis kinerja menjadi bagian penting dalam 

praktik pengelolaan sumber daya manusia karena menjadi salah satu faktor 

utama dalam membangun kepuasan kerja karyawan.   

Dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dibentuklah hipotesis sebagai 

berikut: 

H3:  Kompensasi Berbasis Kinerja memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 
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3.2.4. Pengaruh Motivasi  Kerja Karyawan  terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan. 

 
Karyawan yang termotivasi akan memiliki kepuasan terhadap hasil kerja 

mereka (Armstrong, 2009: 317).  Teori motivasi yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja yang paling dikenal adalah teori dua faktor milik Herzberg et al. (1959),  

menjelaskan  ketika faktor-faktor hygine atau penyebab motivasi tersebut 

terpenuhi maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  Lebih jauh, teori 

Hygien Herzberg et al. (1959), dalam Armstrong (2009: 319), menjelaskan dua 

kelompok faktor mempengaruhi kepuasan kerja yakni (1) faktor intrinsik 

pekerjaan itu sendiri; (2) faktor ekstrinsik pekerjaan (faktor hygiene atau 

motivator ekstrinsik) seperti gaji dan kondisi kerja.  Faktor tersebut sesuai 

dengan pembagian motivasi tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik meliputi gaji, tunjangan, promosi sedangkan motivasi Intrinsik adalah 

motivasi yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaan itu sendiri        

(Luthans, 2011: 161). 

Berkaitan dengan landasan teori tersebut beberapa kajian penelitian yang 

mendukung seperti penelitian Saleem et al. (2010), pada perusahaan jasa 

telekomunikasi di Pakistan menjelaskan pengaruh motivasi kerja karyawan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang memiliki hasrat kuat dalam 

bekerja maka akan menghasilkan kepuasan kerja dalam diri mereka. Penelitian 

ini mengambarkan motivasi secara umum.  

Peneltian Tan et al. (2011), menjelaskan hubungan motivasi kerja 

karyawan dengan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini mulai menggunakan 

pendekatan pada teori Herzberg et al. (1959)), dalam kepuasan kerja serta 

melibatkan motivasi ekstrinsik dan intrisik dalam mempengaruhi hubungan antar 

variabel.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja yang diukur melalui 

motivasi kerja ekstrinsik dan instrinsik memiliki pengaruh yang signifikan 
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terhadap kepuasan kerja karyawan. Stringer et al. (2011), menjelaskan  terdapat 

hubungan positif antara motivasi kerja karyawan diukur melalui motivasi kerja 

instrinsik terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain motivasi kerja kontekstual 

perlu ditekankan pula motivasi kerja dalam hal layanan publik dalam 

menghasilkan kepuasan kerja dengan memberikan pengarahan dan tujuan yang 

jelas baik dari karyawan tingkat atas hingga bawah (Cun, 2012). Memacu 

karyawan dengan motivasi dapat menjadikan pekerjaan karyawan lebih baik 

sehingga berkaitan dengan kepuasan terhadap pekerjaan mereka           

(Jehanzeb et al., 2012).  

Dorongan terhadap motivasi kerja karyawan melalui pemberian 

pengakuan, menentukan tanggung jawab serta membangun kreativitas memiliki 

peningkatan terhadap kepuasan kerja karyawan (Arifin, 2014). Motivasi menjadi 

bentuk perhatian organisasi terhadap karyawan mereka ini menghasilkan 

kepuasan tersendiri bagi karyawan ketika mengemban tugas yang diberikan  

(Sudarno et al., 2016).  

Beberapa penelitian menunjukkan motivasi kerja karyawan memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan diantaranya: Saleem et al. (2010); 

Tan et al. (2011); Stringer et al. (2014); Cun (2012); Jehanzeb et al. (2012); 

Ahmed dan Islam (2011); Arifin (2014);  Sudarno et al. (2016). Berdasarkan 

kajian empirik dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Motivasi Kerja Karyawan memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 

 
 

3.2.5.  Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. 

Kinerja karyawan tinggi dapat dicapai dengan orang-orang yang termotivasi 

dengan baik (Armstrong, 2009: 317), terdapat tiga faktor utama yang mendorong 

kinerja karyawan yakni kemampuan, dukungan manajemen dan motivasi kerja. 

Motivasi kerja yang terpenting ada di dalam karyawan itu sendiri (Mathis dan     
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Jackson, 2011: 156). Berbagai teori motivasi klasik hingga kontemporer 

berupaya menjelaskan bagaimana memotivasi karyawan agar dapat mencapai 

kinerja karyawan lebih tinggi (Luthans, 2011: 162). 

Dimulai dari aliran Taylor (1991) menjelaskan bahwa orang-orang akan 

termotivasi untuk bekerja jika imbalan dan hukuman dihubungkan secara 

langsung dengan kinerja mereka (Armstrong, 2009: 319). Hull (1951), dengan 

teori penguatannya menjelaskan ketika karyawan diberikan hal-hal positif yang 

bersifat kognitif maka akan memperkuat kinerja yang mereka hasilkan. Begitu 

pula dengan teori-teori motivasi yang dilandaskan pada kebutuhan atau disebut 

dengan teori konten oleh Maslow, Herzberg, Adlerfer dan McClelland 

menjelaskan jika kebutuhan karyawan  terpenuhi akan memacu motivasi kerja 

mereka sehingga mampu membuat karyawan bertindak sesuai dengan tujuan 

yang mereka capai  (Armstrong, 2009: 323). 

Beberapa kajian empiris berupaya menjelaskan pengaruh motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan. Misra et al. (2013), penelitiannya 

menjelaskan motivasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Lebih lanjut penelitian Iskandar et al. (2011), juga menjelaskan motivasi kerja 

karyawan mampu memacu kinerja mereka. Tutar et al. (2011), menjelaskan 

dalam hasil penelitiannya ditinjau dari sudut pandang pencapaian prestasi maka 

karyawan termotivasi terhadap prestasi akan meningkatkan kinerja mereka. 

Sedangkan Jayaweera (2014), menjelaskan faktor-faktor motivasi dari luar 

seperti lingkungan kerja memberikan dampak positif terhadap peningkatan 

kinerja karyawan. Guo et al. (2014), secara spesifik menjelaskan tentang 

pengaruh motivasi secara instrinsik dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Motivasi kinerja instrinsik diukur dengan  kebutuhan akan prestasi dan 

pencapaian kerja memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja 

karyawan. Cui et al. (2013), motivasi kerja berhubungan dengan kenyamanan 
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terhadap suhu udara mampu meningkatkan kinerja karyawan sehingga kinerja 

karyawan meningkat karena motivasi kerja karyawan juga meningkat karena 

kenyamanan dalam bekerja.  

Ismiyarto at al, (2015), studi pada reformasi birokrasi menekankan 

karyawan yang termotivasi dengan baik akan berdampak pada peningkatan 

kinerja mereka sehingga sesuai dengan prinsip reformasi birokrasi. Motivasi kerja 

karyawan memberikan semangat baru dalam melaksanan tugas dan kewajiban 

yang diberikan berdampak pada kinerja karyawan (Elqadri et al., 2015). Motivasi 

kerja karyawan mampu menghasilkan pengaruh secara langsung terhadap 

kinerja karyawan tanpa dimediasi variabel lain (Hutabarat, 2015).  

Beberapa kajian penelitian empiris yang mendukung pengaruh motivasi 

kerja karyawan terhadap kinerja karyawan antara lain Misra et al. (2013),                   

Iskandar et al. (2011); Tutar et al. (2011); Jayaweera (2015); Guo et al. (2014);        

Cui et al. (2013);  Ismiyarto et al. (2015); Elqadri et al. (2015); Hutabarat (2015). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis  dirumuskan sebagai 

berikut: 

H5: Motivasi Kerja Karyawan memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 

 
 
3.2.6.  Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan memiliki hubungan dengan peningkatan kinerja 

karyawan (Mathis dan Jackson, 2011: 158),  beberapa penelitian masih 

meragukan adanya pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan dan hanya membatasi pada hubungan antara keduanya       

(Armstrong, 2011: 344), secara keseluruhan memang kepuasan kerja karyawan 

bukanlah faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan namun beberapa hasil 

kajian penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, kepuasan kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan (Luthans, 2011: 144).  
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Secara teoritis Luthans (2011: 147), menyebutkan dimensi kepuasan kerja 

mempengaruhi kinerja karyawan terdiri dari pekerjaan itu sendiri, gaji, 

kesempatan promosi, pengawasan dan hubungan karyawan. Sedangkan secara 

empirik, Kahn et al. (2011), menjelaskan kepuasan kerja karyawan memiliki 

dimensi yakni lingkungan kerja, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan 

atasan, gaji dan kebebasan berpendapat di mana keseluruhan dimensi tersebut 

memberikan dampak pada peningkatan kinerja karyawan. 

Miao (2011), mengedepankan pentingnya hubungan antara karyawan 

dengan atasan atau pengawas dalam memunculkan kepuasan kerja yang 

berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Sedangkan Mofoluwake dan 

Oluremi (2013), menyatakan kepuasan kerja dengan dimensi input pekerjaan, 

kenyamanan dengan lingkungan pekerjaan serta hubungan antar karyawan 

memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja. Pekerjaan perlu didesain 

sedemikian rupa agar mampu menghasilkan kepuasan karyawan terhadap 

pekerjaan itu sendiri sehingga berdampak pada peningkatan kinerja karyawan 

(Ali dan Rehman, 2014). Imran et al. (2014), menyatakan ada hubungan kuat 

antara kepuasan kerja dan kinerja ketika karyawan memiliki sikap positif 

terhadap pekerjaan akan menghasilkan peningkatan kinerja mereka.  

Realisasi kepuasan kerja karyawan melalui tugas dan keseharian 

karyawan saat bekerja akan meningkatkan kinerja dalam hal kuantitas, kualitas 

dan ketepatan waktu (Maharani et al., 2013).  Sadasa (2014), menjelaskan  

kepuasan kerja menggambarkan kondisi dan adanya kesenangan karyawan 

yang diimplementasikan terhadap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam 

organisasi sehingga ketika karyawan merasa senang atau puas terhadap 

pekerjaan akan menghasilkan peningkatan kinerja karyawan.  
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Kajian penelitian terdahulu tentang pengaruh kepuasan kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan adalah: Kahn et al. (2011); Miao (2011); Mofoluwake 

dan Oluremi (2013); Ali dan Reman (2014); Imran et al. (2014);                

Maharani et al. (2013); Sadasa (2013). Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6:   Kepuasaan Kerja Karyawan memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan. 

 
 

3.2.7.  Peran  Motivasi  Kerja  Karyawan   dalam   Memediasi   Pengaruh 
Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan.  

   
Teori motivasi yang dicetuskan Taylor (1991), menjelaskan orang-orang 

akan termotivasi untuk bekerja jika imbalan atau kompensasi dihubungkan 

secara langsung terhadap kinerja (Armstrong, 2009: 219). Orang-orang akan 

termotivasi jika mendapatkan kompensasi lebih serta selalu meningkat        

secara permanen sehingga membuat karyawan bekerja lebih keras     

(Armstrong, 2009: 322).  Berdasarkan uraian tersebut diketahui motivasi 

memediasi hubungan antara kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Weibel et al. (2009),  menyatakan kompensasi berbasis kinerja tidak benar-

benar mempengaruhi kinerja karyawan karena karyawan yang tertarik terhadap 

pekerjaan memiliki motivasi tersendiri dalam bekerja sehingga terdapat motivasi 

dalam diri karyawan (intrinsik) menjelaskan hubungan kompensasi           

berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. Secara empiris                      

Hendijani et al. (2016), menjelaskan  motivasi kerja karyawan baik secara 

instrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran dalam memediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja yang berbentuk external reward terhadap kinerja 

karyawan.  
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Berbagai kajian penelitian lain secara eksplisit menjelaskan kompensasi 

berbasis kinerja memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan      

(Schimidt et al. (2011); Olsen et al. (2012); Ghazanfar et al. (2011); DelVecchio 

dan Wagner (2011); Danish dan Usman (2010)). Motivasi kerja karyawan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Misra et al. (2013),  

Iskandar et al. (2011); Tutar et al. (2011); Jayaweera (2015); Guo et al. (2014); 

Cui et al. (2013).  Berdasarkan hubungan antara hasil kajian tersebut dapat 

disimpulkan motivasi kerja karyawan memiliki peran dalam memediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H7: Motivasi Kerja Karyawan memediasi pengaruh Kompensasi 
Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan.  

 
 

3.2.8. Peran Kepuasan Kerja Karyawan dalam Memediasi  Pengaruh 
Kompensasi Berbasis Kinerja  terhadap Kinerja Karyawan. 

  

Hubungan antara kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja dalam 

perkembangannya tidak serta merta berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Luthans, 2011: 167). Porter dan Lawler (1968), membuat sebuah model yang 

menjelaskan peran kepuasan kerja dalam memediasi hubungan antara 

kompensasi terhadap kinerja karyawan (Luthans, 2011: 168). Model Porter dan 

Lawler menjelaskan pencapaian kinerja dapat diraih bila karyawan merasakan 

kepuasan atas kompensasi yang diberikan. 

Penelitian Depedri et al. (2010) mendukung landasan teori tersebut dengan 

menjelaskan kepuasan sebagai suatu ukuran kesejahteraan karyawan (well-

being) dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan. Anik et al. (2010), menambahkan kompensasi berbasis kinerja yang 

berwujud bonus perorangan dan kelompok tidak mempengaruhi kinerja secara 

keseluruhan. Bonus secara kelompok saja berpengaruh signifikan terhadap 
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kinerja karyawan namun baik bonus perorangan dan bonus kelompok memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dapat dikatakan kepuasan kerja 

memediasi hubungan antara kedua bentuk bonus tersebut dengan kinerja 

karyawan.  

  Berbagai kajian penelitian secara eksplisit menjelaskan terdapat peran 

kepuasan kerja dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kinerja karyawan. Kompensasi berbasis kinerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan (Abdulla et al. (2010); Lai (2011); 

Gius (2013); Cornelissen et al. (2011); Hassan et al. (2013)). Selanjutnya 

Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Kahn et al. 

(2011); Miao (2011); Mofoluwake dan Oluremi (2013); Ali dan Rehman (2014); 

Imran et al. (2014).  Berdasarkan hubungan-hubungan antar variabel tersebut 

dapat disimpukan kepuasan kerja karyawan memediasi pengaruh kompensasi 

berbasis kinerja  terhadap kinerja karyawan. Hipotesis dirumuskan sebagai 

berikut: 

H8:    Kepuasan   Kerja  Karyawan memediasi  pengaruh  Kompensasi  
Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan.  

 
 
 

3.2.9.  Peran  Kepuasan  Kerja  Karyawan  dalam  Memediasi  Pengaruh 
Motivasi Kerja Karyawan  terhadap Kinerja Karyawan. 

 

Teori motivasi klasik seperti teori dua faktor Herzberg menjelaskan 

hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja namun tidak secara 

komprehansif karena tidak melibatkan motivasi kerja karyawan itu sendiri 

(Luthans, 2011: 167). Dalam model terbaru oleh Porter dan Lawler, Kepuasan 

kerja karyawan memiliki peran dalam menjelaskan bagaimana menghubungkan 

motivasi kerja dan kinerja sehingga motivasi tidak serta merta langsung 

mempengaruhi kinerja karyawan namun sebuah persepsi dalam pekerjaan itu 

sendiri juga menjadi sebuah pertimbangan dalam menentukan kinerja seseorang 
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(Luthans, 2011: 168). Dengan kata lain dengan adanya persepsi atas kepuasan 

maupun ketidak puasan terhadap pekerjaan akan mengakibatkan apakah 

motivasi tersebut secara kuat mendorong kinerja karyawan maupun sebaliknya 

memperlemah kinerja itu sendiri.  

 Kajian teori di atas didukung oleh hasil penelitian empiris      

Vendenaabeele (2009) yang secara lugas menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

memediasi pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan dengan 

menggunakan uji sobel.  Hayati dan Caniago (2011), juga menjelaskan motivasi 

kerja instrinsik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga dapat dikatakan kepuasan 

kerja memediasi hubungan antar variabel.  

 Berbagai kajian penelitian secara eksplisit menjelaskan terdapat peran 

kepuasan kerja dalam memediasi pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap 

kinerja karyawan. Motivasi kerja karyawan memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan (Saleem et al. (2010); Tan et al. (2011); Stringer et al. (2014); 

Cun (2012); Jehanzeb et al. (2012); Ahmed dan Islam (2011)). Selanjutnya 

Kepuasan kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 

(Kahn et al. (2011); Miao (2011); Mofoluwake dan Oluremi (2013); Ali dan 

Rehman (2014); Imran et al. (2014).  Berdasarkan hubungan-hubungan antar 

variabel tersebut dapat disimpukan kepuasan kerja karyawan memediasi 

pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut: 

 
H9: Kepuasan  Kerja  Karyawan memediasi  pengaruh  Motivasi Kerja 

Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. 
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3.3.  Definisi Operasional Variabel. 

Variabel adalah karakteristik, sifat atau atribut dari suatu obyek (subyek) 

penelitian, yang relevan, dengan permasalahan yang diteliti, akan dilakukan 

pengukuran terhadapnya, obyek (subyek) penelitian bisa individu (orang), kelas, 

sekolah, organisasi, industri, institusi pemerintah (daerah atau Negara), dan lain 

sebagainya Solimun (2010: 3), dalam penelitian ini berdasarkan pada kerangka 

konseptual dan hipotesis penelitian. Variabel-variabel tersebut antara lain 

kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan 

dan kinerja karyawan. Penjelasan variabel sebagai berikut: 

 
3.3.1.  Kompensasi Berbasis Kinerja. 

Kompensasi berbasis kinerja adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada 

karyawan secara individu atau kelompok atas kinerja mereka                   

(Dessler, 2013: 396). Dessler (2013: 352), membagi kompensasi berbasis kinerja 

menjadi dua bentuk yakni pembayaran kompensasi finansial dan non finansial.   

Teori Dessler dipergunakan dalam pendekatan penelitian ini karena di dalam 

praktek pemberian kompensasi berbasis kinerja terhadap karyawan administrasi 

di Sektor jasa layanan pendidikan di Bali belum adanya ketentuan yang jelas 

atau ketentuan khusus tentang pemberlakuan kompensasi berbasis kinerja.  

Item pernyataan/pertanyaan khusus kompensasi berbasis kinerja dengan 

indikator pembayaran kompensasi finansial dan non finansial untuk pegawai 

administrasi di sektor jasa pelayanan pendidikan merujuk pada penelitian 

Obiedat dan Dwairi (2015) yang menjelaskan kompensasi finansial dalam bentuk 

imbalan atas konsistensi karyawan terhadap kinerja dan kesesuaian kompensasi 

itu sendiri sedangkan kompensasi non finansial merujuk pada penghargaan atau 

apresiasi organisasi terhadap karyawan. Pemilihan instrumen penelitian 

berdasarkan penelitian Obiedat dan Dwairi (2015) adalah karena memiliki objek 
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dan subjek yang sama dalam penlitian yakni pada penelitiannya adalah 

karyawan administrasi di sebuah perguruan tinggi. Selain itu bentuk kompensasi 

berbasis kinerja yang diukur juga bersifat persepsi yang mana disesuaikan 

dengan pemahaman responden terkait dengan kompensasi berbasis kinerja 

dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam penelitian ini kompensasi berbasis 

kinerja diukur dengan dua (2) indikator yaitu: 

1).  Pembayaran kompensasi finansial dapat diartikan sebagai balas jasa berupa 

penambahan uang di luar total penghasilan seseorang, atau pembayaran 

berupa uang yang dihubungkan dengan kinerja karyawan. 

2).  Pembayaran kompensasi Non Finansial dapat diartikan sebagai balas jasa 

yang diberikan organisasi kepada karyawan bukan berupa uang, tetapi 

dalam bentuk penghargaan dan apresiasi atas peningkatan kinerja 

karyawan.  

 
3.3.2.  Motivasi Kerja Karyawan 

Motivasi adalah proses yang dimulai dengan sebuah defisiensi psikologis 

yang mengerakkan perilaku atau mengarahkan pada pencapaian tujuan                  

(Luthans, 2011: 157).  Motivasi dibagi menjadi dua: Motivasi ekstrinsik dan 

motivasi Intrinsik. Pemilihan indikator merujuk definisi Luthans karena motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik merupakan dimensi yang umum digunakan dalam 

mengukur motivasi kerja karyawan.  

Amabile (1994), melakukan uji secara empirik dimensi motivasi kerja 

ekstrinsik dan intrinsik tersebut untuk membuat instrumen yang valid dan reliabel. 

Hasil penelitiannya menjelaskan terdapat berbagai item pertanyaan yang 

dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan indikator.  Dalam penelitian ini 

diukur dengan dua indikator yaitu: 
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1).   Motivasi  Ekstrinsik  adalah motivasi  terbentuk  karena faktor-faktor datang 

dari luar diri individu, motivasi ini muncul karena seseorang ingin 

mendapatkan sesuatu karena perintah orang lain. Dalam penelitian ini 

karyawan sanggup bekerja yang terbaik untuk organisasi. 

2).  Motivasi  Intrinsik merupakan motivasi yang murni timbul dari dalam diri 

seorang karyawan, dalam penelitian ini yang berhubungan dengan tugas 

atau pekerjaan itu sendiri seperti perasaan bertanggungjawab, pencapaian, 

penyelesaian tentang tugas yang menantang atau kompetitif.  

 
3.3.3.  Kepuasan Kerja Karyawan. 

Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau emosi positif muncul dari 

penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman dalam bekerja                

(Luthans, 2011: 141). Indikator kepuasan kerja berdasarkan Teori dari     

Luthans,  (2011: 147), terdiri dari pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, 

pengawasan serta hubungan dengan rekan kerja. Definisi kepuasan kerja dari 

Luthans cukup lengkap karena merangkum berbagai indikator kepuasan kerja itu 

sendiri berdasarkan pada berbagai kajian penelitian empirik yang dikumpulkan 

menjadi landasan teoritis. Indikator disesuaikan dengan objek penelitian yakni 

sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta atau perguruan tinggi swasta yang 

merujuk pada model penelitian Gibson dan Ingold (1994) yang mengidentifikasi 3 

dimensi kepuasan kerja antara lain pekerjaan itu sendiri, dukungan atasan serta 

hubungan antar karyawan. Lebih lanjut Masum (2014) yang menguji secara 

empiris dimensi dari Gibson dan Ingold menambahkan keamanan kerja sebagai 

faktor tambahan yang difokuskan pada sektor jasa pendidikan. Penjelasan 

tentang beberapa indiktor tersebut sebagai berikut: 
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1).  Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan itu sendiri adalah mengacu pada puas atau tidaknya terhadap 

hasil maupun proses dalam bekerja ketika karyawan berada dalam 

organisasi tersebut.  

2).  Keamanan Kerja 

Keamanan kerja adalah kemungkinan karyawan untuk tetap bisa terus 

bekerja dalam organisasi tersebut tanpa harus mengalami pemberhentian di 

tempat kerja.   

3).  Dukungan Atasan 

Dukungan atasan yakni kontirbusi maupun nilai yang diberikan oleh atasan 

yang mengarahkan pada kesadaran karyawan dalam mencapai tujuan 

dalam organisasi.  

4).  Hubungan dengan Rekan Kerja 

Hubungan dengan karyawan yakni kesempatan menjalin, berinteraksi 

dengan karyawan serta menjalin hubungan baik dengan karyawan lain 

semakin tinggi.  

  
3.3.4. Kinerja Karyawan.  

Mathis dan Jackson (2011: 324), menjelaskan Kinerja diukur dalam tiga 

komponen:  Kuantitas, Kualitas dan Waktu. Kuantitas adalah berapa jumlah 

output yang dihasilkan karyawan, kualitas yakni seberapa baik tugas yang 

dikerjakan karyawan, dan waktu seberapa cepat sebuah tugas diselesaikan.  

Pertimbangan dalam memilih indikator adalah kemudahan untuk dipahami serta 

diterapkan untuk subjek dalam penelitian ini. Ketiga indikator tersebut 

dikembangkan dengan beberapa item dari Miao (2011), dan                      

Iskandar et al. (2011).  Tiga indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

1). Kuantitas  dari  hasil, diukur  dari  persepsi  karyawan  terhadap  jumlah 

aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.  

2). Kualitas  dari  hasil,   diukur dari  persepsi   karyawan   terhadap  kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap ketrampilan 

dan kemampuan karyawan. 

3).  Ketepatan waktu dari hasil, diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu 

aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. Dapat 

menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia.  
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Tabel 3.1 

Variabel,  Indikator, dan Item Penelitian 

 

Variabel Indikator Item Sumber 

Kompensasi 
Berbasis Kinerja 

Pembayaran 
Kompensasi 
Finansial 

1 Pembayaran untuk 
karyawan atas 
konsistensi mereka 
dengan kinerja. 

Dessler 
(2013: 396) 
Obiedat dan 
Dwairi (2015), 
Riduwan 
(2010). 

2 Pembayaran yang 
dihubungkan dengan 
kreativitas kerja 

3 Pembayaran yang 
dihubungkan dengan 
produktivitas kerja. 

Pembayaran 
Kompensasi  
Non Finansial 

1 Pemberian 
penghargaan yang 
dihubungkan dengan 
kinerja (Misalnya: 
Rekreasi, sertifikat 
dll.). 

2 Pemberian apresiasi 
atas peningkatan 
kinerja karyawan. 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

Motivasi 
Ekstrinsik 

1 Melakukan yang 
terbaik untuk 
organisasi.   

Luthans, 
(2011: 157), 

Amabile 
(1994). 

2    Memberikan 
kontribusi yang lebih 
untuk organisasi.  

3 Menghasilkan 
sesuatu yang bernilai 
untuk organisasi. 

Motivasi 
Intrinsik 

1 Saya termotivasi 
karena menikmati 
pekerjaan 

2 Saya termotivasi 
karena merasa 
senang melakukan 
pekerjaan. 

3 Saya termotivasi 
karena pekerjaan 
memberikan 
kesenangan 
tersendiri bagi saya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel Indikator Item Sumber 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

Kepuasan 

pekerjaan 

itu Sendiri 

1. Bekerja dalam organisasi 

memberikan nilai tersendiri.  

2. Bangga menjadi bagian dari 

organisasi 

3. Bekerja keras dan bertanggung 

jawab. 

Luthans, 

(2011:141) 

Masum et al. 

(2014) 

Keamanan 

Kerja 

1. Keamanan dalam bekerja. 

2. Pemberian jaminan atas pekerjaan 

karyawan.  

3. Keinginan bekerja  secara 

permanen.  

Dukungan 

Atasan  

1. Atasan memberikan perhatian lebih 

atas pekerjaan. 

2. Atasan memberikan saran atas 

peningkatan kerja.  

3. Atasan bekerja secara kooperatif. 

 

Hubungan 

dengan 

rekan kerja 

1. Hubungan dengan rekan Kerja 

terjalin dengan baik. 

2. Hubungan antar karyawan terjalin 

dengan harmonis.  

3. Komunikasi antar sesama karyawan 

cukup baik.  

Kinerja 

Karyawan 

Kuantitas 1. Menampilkan kinerja lebih baik dari 

yang dipersyaratkan. 

2. Menampilkan kinerja lebih baik dari 

yg diharapkan. 

3. Mengeluarkan usaha lebih dalam 

melakukan pekerjaan. 

Mathis dan 

Jackson, 

(2011:324) 

Miao (2011). 

Iskandar et 

al. (2011) 

dan Kualitas 1. Menyelesaian pekerjaan dengan 

cara yang terbaik. 

2. Berusaha bekerja keras ketika 

pekerjaan libih sulit. 

3. Memberikan layanan yang terbaik 

bagi pihak terkait.  

Ketepatan 

Waktu 

1. Menyelesaikan pekerjaan lebih 

cepat dari waktu yang ditentukan. 

2. Melaksanakan pekerjaan tepat 

waktu 

3. Pekerjaan dilaksanakan sesuai 

aturan waktu yang ditentukan.  
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BAB IV 
METODE PENELITIAN 

 
 

4.1.  Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory research. 

Penelitian explanatory research dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan 

mengenai hubungan kausalitas antar variabel melalui pengujian hipotesis. 

Penelitian kausalitas adalah penelitian yang mengidentifikasi hubungan sebab 

dan akibat (Zikmund et al., 2009:57). Dalam Penelitian ini dijelaskan hubungan 

sebab akibat antara variabel kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja 

karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan. 

Metode yang digunakan adalah metode survei karena informasi yang 

dikumpulkan dari responden  dengan menggunakan kuesioner dan datanya 

diperoleh dari sampel atas populasi (Saunders et al., 2009: 212).  Sedangkan 

dari pendekatan penelitian menggunakan paradigma positivist, karena penelitian 

dilakukan secara kuantitatif.  Penelitian kuantitatif adalah penyelidikan tentang 

masalah yang dilandasi pada pengujian suatu teori, diukur dengan angka-angka, 

dianalisis menggunakan statistik untuk pengujian terhadap hipotesis dalam 

melakukan prediksi apakah teori yang diselidiki terbukti kebenarannya. 

 
4.2.  Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Lokasi penelitian berada di Provinsi Bali dengan obyek penelitian kinerja 

karyawan administrasi yang bekerja di sektor jasa layanan pendidikan tinggi 

swasta (Universitas Swata) di Provinsi Bali dengan jangka waktu penelitian 4 

(empat) bulan. Pemilihan objek Universitas Swasta didasarkan pada alasan 

sebagai berikut: 
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1. Sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali menghadapi persaingan 

yang lebih kompetitif baik dengan sektor jasa layanan pendidikan tinggi 

negeri maupun dengan sesama sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta 

sehingga aspek kinerja karyawan dituntut untuk memberikan layanan yang 

lebih maksimal agar organisasi tetap bertahan dalam persaingan tersebut.  

2. Sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta khususnya Universitas Swasta 

di Bali memiliki cakupan yang luas dengan berbagai bidang studi dan 

fakultas sehingga aspek pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih 

kompleks dan memerlukan kajian lebih mendalam khusus pada kompensasi 

berbasis kinerja.  

3. Pengelolaan sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta khususnya 

Universitas Swasta di Bali bersifat mandiri atau tidak bergantung pada dana 

pemerintah sehingga praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia 

bersifat murni dan dapat diukur dari kinerja karyawan yang berada dalam 

organisasi.  

 
4.3. Populasi dan Sampel.  

4.3.1. Populasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan administrasi yang 

bekerja di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Provinsi Bali yaitu 10 

(sepuluh) Universitas Swasta dengan jumlah karyawan 467 Orang dengan 

kriteria masa kerja minimal 3 (tiga) tahun. Rincian data tercantum pada       

Tabel. 4.1. 
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4.3.2. Sampel. 

Ukuran sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus 

dari Isaac dan Michael dalam Arikunto (2013: 179) sebagai berikut: 

Rumus:  

S=   

S=  

S=  

S= 210,97 

S= 210.97 dibulatkan menjadi 211 

Keterangan:  

S = Jumlah Sampel P = Proporsi dalam populasi (0.5) 

N = Jumlah populasi  X2 = Nilai Tabel Chi-Square. 

d = Taraf signifikansi (5%). 
 
 

Berdasarkan rumus tersebut,  maka jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian ini sebesar 211 dengan tingkat kepercayaan 95% (tingkat       

kesalahan 5%). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode probability 

sampling, yakni kesempatan atau probabilitas setiap kasus yang dipilih sama 

secara keseluruhan, dan jumlah populasinya diketahui  (Saunders, 2009: 213). 

Penentuan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

proporsional Simple random sampling menurut (Karlingger 1987: 188), simple 

random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara 

tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk 

terpilih dijadikan responden.  Penentuan sampel terdapat pada Tabel 4.1 
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Tabel 4.1 
Jumlah Populasi dan Sampel 

 

 
No 

 

 
Sektor Jasa Layanan Pendidikan 

 
Populasi 

 
Sampel 

1 Universitas Warmadewa Denpasar 96 
 

96/467 x 211 = 43 
 

2 Universitas Dwijendra Denpasar 32 32/467 x 211 = 14 
 

3 Universitas Hindu Indonesia 
Denpasar 

45 45/467 x 211 = 20 
 

4 Universitas Mahasaraswati Denpasar 83 83/467 x 211 = 38 
 

5 Universitas Mahendradatta Denpasar 28 28/467 x 211 = 13 
 

6 Universitas Ngurah Rai Denpasar 23 23/467 x 211 =  10 
 

7 Universitas Pendidikan Nasional 
Denpasar 

60 60/467 x 211 = 27 
 

8 Universitas Panji Sakti Singaraja 46 46/467 x 211 = 21 
 

9 Universitas Tabanan, Tabanan 20 20/467 x 211 = 10 
 

10 Universitas Dhyana Pura Badung 34 34/467 x 211 = 15 
 

  
Jumlah 

 

 
467 

 
211 

Sumber: Data Diolah, 2016 

 
4.4.  Metode Pengumpulan Data. 

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini ada dua yaitu: data 

primer dan data sekunder. (a) Data primer adalah data yang diperoleh melalui 

pengamatan langsung, dan wawancara dengan pihak terkait                     

(Cooper et al., 2007: 78), dalam  pengumpulan data peneliti menggunakan 

kuesioner penelitian yang diberikan kepada responden. Kuesioner  adalah istilah 

umum untuk memasukkan semua teknik pengumpulan data dimana setiap 

individu di beri pernyataan/pertanyaan dengan respon yang sama untuk 
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seperangkat  pernyataan/pertanyaan yang telah  ditentukan di awal       

(Saunders, 2009: 360).  (b) Data Sekunder adalah data yang telah diolah dalam 

bentuk naskah tertulis atau dokumen yang diperoleh dari sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta yang ada di Provinsi Bali. 

Kuesioner penelitian menggunakan skala likert dengan rentang skor 1 (sangat 

tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). 

Deskripsi setiap rentang skor nampak seperti pada Tabel 4.2 . 

Tabel. 4.2 
Deskripsi Rentang Skor Skala Likert 

Skor Mewakili Deskripsi 

1 Sangat 
Tidak 
Setuju 

Responden sepenuhnya atau hampir sepenuhnya tidak 
menyetujui suatu pernyataan/pertanyaan.  Artinya 
pernyataan/pertanyaan tersebut sepenuhnya atau hampir 
sepenuhnya tidak benar menurut pendapat responden.   

2 Tidak 
Setuju 

Responden cukup atau kuat sikapnya tidak menyetujui 
suatu pernyataan/pertanyaan. Artinya pernyataan/ 
pertanyaan tersebut tidak ada kebenarannya menurut 
pendapat responden namun tidak cukup kuat alasan untuk 
bersikap sangat tidak menyetujui suatu 
pernyataan/pertanyaan atau sikap netral. 

3 Netral Skap responden adalah tidak menyatakan setuju ataupun 
tidak setuju terhadap suatu pernyataan/ pertanyaan. 
Artinya responden bersikap netral terhadap 
pernyataan/pertanyaan tersebut.  

4 Setuju Responden cukup atau kuat sikapnya menyetujui suatu 
pernyataan/pertanyaan. Artinya pernyataan/pertanyaan 
tersebut ada kebenarannya menurut pendapat responden 
tetapi tidak cukup kuat alasan untuk bersikap sangat 
menyetujui suatu pernyataan/ pertanyaan. 

5 Sangat 
Setuju 

Responden sepenuhnya atau hampir sepenuhnya 
menyetujui suatu pernyataan/pertanyaan. Artinya 
pernyataan/pertanyaan tersebut sepenuhnya atau hampir 
sepenuhnya benar menurut pendapat responden.  
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4.5. Teknik Analisis Data.  

Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan.  Dalam penelitian ini teknik analisis 

data dibagi menjadi tiga yaitu analisis statistik deskriptif, uji instrumen penelitian 

dan analisis model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling 

(SEM). 

4.5.1.  Analisis Statistik Deskriptif. 

Analisis statistik deskriptif adalah transformasi data mentah yang paling 

dasar untuk menjelaskan karakteritik awal seperti tendensi, distribusi dan 

variabilitas.  Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian.  Salah satu 

cara yang digunakan adalah menggambarkan distribusi frekuensi dari jawaban 

responden atas berbagai item pernyataan/pertanyaan variabel yang diteliti.  

4.5.2.  Uji Instrumen Penelitian. 

4.5.2.1.  Uji Validitas. 

Validitas konstruk digunakan untuk mengetahui apakah sebuah 

pengukuran memiliki hubungan dengan pengukuran lainnya dalam memprediksi 

sebuah teori pada sebuah konstruk (Cooper et al., 2007: 155). Sebuah 

pengukuran dapat digunakan untuk mengukur sebaiknya memiliki hubungan atau 

korelasi dengan pengukuran lain yang mengukur sebuah konstruk yang sama 

(validitas konvergen). Validitas merupakan ukuran yang berhubungan dengan 

tingkat akurasi yang dicapai sebuah indikator dalam mengukur atas apa 

seharusnya diukur. Uji validitas adalah ketepatan skala atas pengukuran 

instrumen yang digunakan dengan maksud untuk menjamin alat ukur yang 

digunakan, dalam penelitian ini pernyataan/pertanyaan kuesioner cocok  dengan 

obyek yang akan diukur.  
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Validitas merupakan berapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya.  Dengan kata lain suatu tes atau 

instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan 

maksud dilakukannya pengukuran. Pengujian validitas instrumen yaitu 

menghitung koefisien korelasi antara skor item pernyataa/pertanyaan dengan 

skor item pernyataan/pertanyaan lainnya.  Nilai koefisien korelasi yang tinggi 

adalah lebih dari 0.50  nilai koefisien korelasi menengah lebih dari 0.30 (masih 

diperbolehkan) (Field, 2009: 170). Analisis koefisien korelasi dalam penelitian 

menggunakan pearson correlation melalui sofware analisis SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences).  Hasil uji validitas dengan nilai koefisien 

korelasi antar variabel disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 
Variabel 

 
Indikator 

Korelasi antar 
Item 

Nilai 
koefisien 
Korelasi 

 
Keterangan 

  

 
Kompensasi 

Berbasis 
Kinerja (X) 

Finansial (X1) 

X1.1 <--> X1.2 0.612 Valid 

X1.1 <--> X1.3 0.594 Valid 

X1.2 <--> X1.3 0.623 Valid 

Non Finansial 
(X2) 

X2.1 <--> X2.2 0.614 Valid 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

(Y1) 

Motivasi 
Estrinsik (Y1.1) 

Y1.1.1 <--> Y1.1.2 0.602 Valid 

Y1.1.1 <--> Y1.1.3 0.530 Valid 

Y1.1.2 <--> Y1.1.3 0.479 Valid 

Motivasi 
Intrinsik (Y1.2) 

Y1.2.1 <--> Y1.2.2 0.671 Valid 

Y1.2.1 <--> Y1.2.3 0.415 Valid 

Y1.2.2 <--> Y1.2.3 0.383 Valid 
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Lanjutan Tabel 4.3 

Variabel Indikator Korelasi antar Item 
Nilai 

Koefisien 
Korelasi 

Keterangan 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2) 

Pekerjaan itu 
sendiri  (Y2.1) 

Y2.1.1 <--> Y2.1.2 0.705 Valid 

Y2.1.1 <--> Y2.1.3 0.609 Valid 

Y2.1.2 <--> Y2.1.3 0.646 Valid 

Keamanan 
Kerja (Y2.2)  

Y2.2.1 <--> Y2.2.2 0.664 Valid 

Y2.2.1 <--> Y2.2.3 0.606 Valid 

Y2.2.2 <--> Y2.2.3 0.648 Valid 

Dukungan 
Atasan (Y2.3) 

Y2.3.1 <--> Y2.3.2 0.639 Valid 

Y2.3.1 <--> Y2.3.3 0.693 Valid 

Y2.3.2 <--> Y2.3.3 0.565 Valid 

Hubungan 
dengan rekan 
Kerja (Y2.4) 

Y2.4.1 <--> Y2.4.2 0.566 Valid 

Y2.4.1 <--> Y2.4.3 0.436 Valid 

Y2.4.2 <--> Y2.4.3 0.536 Valid 

Kinerja 
Karyawan (Z) 

Kuantitas (Z1) 

Z1.1 <-->Z1.2 0.487 Valid 

Z1.1 <-->Z1.3 0.642 Valid 

Z1.2 <-->Z1.3 0.613 Valid 

Kualitas (Z2) 

Z2.1 <-->Z2.2 0.625 Valid 

Z2.1 <-->Z2.3 0.585 Valid 

Z2.2 <-->Z2.3 0.521 Valid 

Waktu (Z3) 

Z3.1 <-->Z3.2 0.444 Valid 

Z3.1 <-->Z3.3 0.481 Valid 

  Z3.2 <-->Z3.3 0.552 Valid 

Sumber: Data  primer diolah, 2016 

 
 

Dari hasil uji validitas dapat dibuktikan  semua indikator merupakan 

konstruk yang kuat karena memiliki nilai korelasi positif antar masing-masing item 

pernyataan/pertanyaan dan besaran hasil koefisien korelasi di atas 0.30 

sehingga instrumen penelitian dapat dikatakan valid.  
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4.5.2.2.  Uji Reliabilitas. 

Uji reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi internal dari indikator-

indikator sebuah konstruk yang menunjukkan derajat sampai di mana masing-

masing indikator variabel mengidentifikasikan sebuah faktor laten yang umum.  

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan alat ukur atau untuk 

mengetahui konsistensi alat ukur jika digunakan untuk mengukur obyek yang 

sama lebih dari sekali.  Dengan kata lain uji reliabilitas dapat diartikan sebagai 

tingkat kepercayaan terhadap hasil pengukuran. 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap item pernyataan/pertanyaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Cronbach’s Alpha.  

Instrumen penelitian dikatakan reliabel bila dapat mengukur objek yang sama 

dan  dapat digunakan berkali-kali.  Reliabilitas mengacu pada kecenderungan  

pengukuran bebas dari kesalahan pengukuran yang terjadi secara acak    

(Cooper et al., 2007: 151). Cara mengukur reliablitas adalah dengan 

menggunakan nilai Cronbach’s Alpha (Cooper et al., 2007: 153), secara umum 

pengukuran  reliabilitas tinggi memiliki koefisien 90 ke atas, sebaliknya skala 

dengan Cronbach’s Alpha  di bawah 0.70 dikatakan kurang reliabel (meskipun 

alpha 0.60 atau lebih masih dapat diterima) (Nunnally dalam                       

Cooper et al., 2009: 153).  Analisis nilai cronbach’s alpha menggunakan software 

SPSS versi 2.0.  Hasil uji reliabilitas dengan nilai cronbach’s alpha ditunjukkan 

pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator 
Nilai  Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Kompensasi 
Berbasis 

Kinerja (X) 

Finansial (X1) 0,875 Reliabel 

Non Finansial (X2) 0,865 Reliabel 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

(Y1) 

Motivasi Estrinsik (Y1.1) 0,775 Reliabel 

Motivasi Intrinsik (Y1.2) 0,744 Reliabel 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2) 

Pekerjaan itu sendiri (Y2.1) 0,845 Reliabel 

Keamanan Kerja (Y2.2) 0,839 Reliabel 

Dukungan Atasan (Y2.3) 0,828 Reliabel 

Hubungan dengan rekan 
Kerja (Y2.4) 

0,759 Reliabel 

  
Kinerja 

Karyawan (Z) 

Kuantitas (Z1) 0,805 Reliabel 

 

Kualitas (Z2) 0,803 Reliabel 

 

Waktu (Z3) 0,736 Reliabel 

 

Sumber: Data primer diolah, 2016 

 
Berdasarkan proses analisis metode Cronbach’s Alpha bahwa hasil 

perhitungan reliabilitas keempat variabel penelitian yakni Kompensasi Berbasis 

Kinerja (X), Motivasi Kerja Karyawan (Y1), Kepuasan Kerja Karyawan (Y2), dan 

Kinerja Karyawan (Z) dapat diterima dengan tingkat nilai reliabilitas              

antara 0.736 - 0.875, karena jika nilai cronbach’s alpha masing-masing                

di atas 0.60 menunjukkan instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel 

(Malhotra, 1996). 

 
4.5.3.  Analisis Model Persamaan Struktural. 

Untuk menguji hipotesis dan menghasilkan suatu model yang layak (fit),   

penelitian  ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), dengan  

pendekatan  Partial Least Square (PLS).  Bilamana model persamaan struktural 

yang akan dianalisis memenuhi model rekursif dan variabel laten memiliki 
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indikator yang bersifat formatif, reflektif atau campuran, maka pendekatan yang 

paling tepat digunakan adalah PLS.  Untuk menjawab permasalahan penelitian, 

maka data yang telah terkumpul selanjutnya akan diolah dengan menggunakan 

Partial Least Square (PLS).   

Alasan penggunaan Partial Least Square (PLS) karena dengan  alat  ini  

dimungkinkan  melakukan  pemodelan  persamaan  struktural  dengan ukuran 

sampel relative kecil dan tidak membutuhkan asumsi normal multivariate. PLS 

merupakan metode analisis yang powerful karena dapat diterapkan pada semua 

skala data. PLS juga dapat digunakan untuk pemodelan structural dengan 

indikator bersifat reflektif ataupun formatif. Hal ini dimungkinkan karena 

olgaritma dalam PLS menggunakan analisis series ordinary least square 

sehingga identifikasi model bukan masalah dalam model rekursif  dan tidak 

mengasumsikan bentuk distribusi tertentu  dari pengukuran variabel.  

Selanjutnya  efisiensi  perhitungan  olgaritma  mampu  mengestimasi model yang 

besar dan komplek. Dengan pendekatan PLS diasumsikan bahwa semua ukuran 

variance adalah variance yang berguna untuk dijelaskan. Karena pendekatan 

untuk mengestimasi variabel laten dianggap sebagai kombinasi linear dari 

indikator, maka dapat menghindari masalah indeterminasi dan memberikan 

definisi yang pasti dari komponen skor (Ghozali, 2012). 

Melalui pendekatan Partial Least Square (berbasis varian) diasumsikan 

semua varian yang dihitung merupakan varian yang berguna untuk penjelasan. 

Pendekatan pendugaan variabel laten dalam PLS adalah sebagai exact 

kombinasi linier dari indikator sehingga mampu menghindari masalah 

indeterminacy dan menghasilkan skor komponen yang tepat.  Dengan 

menggunakan  algoritma  iteratif  yang  terdiri  atas  beberapa  analisis  dengan 

metode kuadrat terkecil biasa (ordinary least square) maka persoalan 

identifikasi tidak menjadi masalah karena model bersifat rekursif. 
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Pendekatan PLS didasarkan pada pergeseran analitis dari pengukuran 

estimasi parameter model menjadi pengukuran prediksi yang relevan sehingga 

fokus analisis bergeser hanya estimasi dan penafsiran signifikansi 

parameter menjadi validitas dan akurasi prediksi. Di dalam PLS variabel laten 

bisa berupa hasil pencerminan indikatornya, yang diistilahkan dengan inkubator 

reflektif (reflective indicator). Di samping itu juga bisa berupa variabel laten yang 

dibentuk oleh indikatornya, diistilahkan dengan indikator formatif (formative 

indicator). 

Model indikator refleksif memandang (secara matematis) indikator seolah- 

olah sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel laten. Dengan demikian, 

indikator-indikator sebuah variabel laten seolah-olah dipengaruhi oleh faktor 

(variabel laten) yang sama. Hal ini mengakibatkan apabila terjadi perubahan dari 

satu indikator, akan berakibat pada perubahan pada indikator lainnya 

dengan arah yang sama. Metode refleksif sering disebut principal factor model 

dimana covariance pengukuran indikator seolah-olah dipengaruhi oleh variabel 

laten atau mencerminkan variasi dari variabel laten. Model indikator formatif 

memandang (secara matematis) indikator seolah-olah sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel   laten.   Dalam   hal   ini,   perubahan   pada   indikator   

mempengaruhi perubahan nilai variabel laten. Tidak seperti pada model reflektif, 

model formatif tidak mengasumsikan bahwa indikator dipengaruhi oleh variabel 

laten tetapi mengasumsikan semua indikator mempengaruhi variabel laten. 

Model struktural pada pendekatan Partial Least Square (PLS), hubungan 

kausalitas antar variabel laten disebut dengan inner model, sedangkan model 

pengukuran setiap indikator untuk menilai validitas dan reliabilitas model disebut 

outer model. Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat 

persentase varian yang dijelaskan yaitu dengan melihat R2  sebagai parameter 
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ketepatan model prediksi. Melalui proses bootstrapping, parameter uji t-statistic 

diperoleh untuk memprediksi adanya hubungan kausalitas. (Jogiyanto, 2009). 

Tujuan dari  PLS  adalah  membantu  peneliti  untuk  mendapatkan  nilai 

variabel laten untuk tujuan prediksi. Secara formal, variabel laten dalam model 

merupakan  agregat  linier  dari  indikator-indikatornya.  Penduga  bobot  

(weight estimate) untuk menghasilkan skor variabel laten diperoleh dari hasil 

spesifikasi inner model dan outer model. Inner model adalah model struktural 

yang menghubungkan antar variabel laten sedangkan outer model adalah model 

pengukuran yang menghubungkan indikator (variabel manifes) dengan 

konstruknya (variabel latennya). 

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi 

tiga. Pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor 

variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang 

menghubungkan variabel  laten  dan  antar  variabel  laten  dan  indikatornya 

(loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta 

regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi 

ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi 

menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan weight estimate, tahap 

kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap 

ketiga menghasilkan estimasi mean dan lokasi (Ghozali, 2006). 

 
4.5.3.1.   Model Pengukuran atau Outer Model 

 

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator 

dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan 

construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika 

berkorelasi lebih  dari 0.70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian 

untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai cross 
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loading 0.5 sampai 0.60 dianggap cukup (Chin, 1998, dalam Ghozali, 2006). 

Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai 

berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk 

dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka 

akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok 

yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. 

Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan 

nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan 

korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap 

konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk 

lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang 

baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas component 

score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan 

composite reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0.50 (Fornnel 

dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2006).   

 

4.5.3.2.Model Struktural atau Inner Model. 

Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) 

menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori 

substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance 

dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. 

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat  R-square 

untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi 

pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai 

pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten 

dependen  apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2006).     
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Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat 

Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Q-square mengukur 

seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi 

parameternya. 

 
4.5.4. Pengujian variabel mediasi. 

Pengujian hipotesis tentang variabel mediasi dilakukan dengan metode 

kausal step yang dikembangkan Baron dan Kenny (1986). Uji variabel mediasi   

menggunakan metode kausal step dengan  teknik  Partial Least Square 

(PLS), untuk menguji efek mediasi tetap harus mengikuti kaidah (Baron dan 

Kenny, 1986 dalam Willy, 2015: 233), yaitu pengujian efek mediasi dapat 

dilakukan jika efek utama (hubungan langsung variabel independen terhadap 

variabel devenden) adalah signifikan.  Jika hal tersebut tidak terjadi maka 

pengujian efek mediasi dengan menggunakan metode kausal step dengan 

pendekatan PLS tidak dapat dilanjutkan. 

 Tujuan pengujian variabel mediasi adalah untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh tidak langsung, dengan menelaah model mediasi.  Penelaahan pada 

dasarnya untuk menguji intervensi dari variabel mediasi, apakah terbukti 

berperan sebagai variabel mediasi sempurna (complete mediation) atau sebagai 

mediasi parsial (partial mediation) dan bukan sebagai variabel mediasi.        

Pada penelitian ini mengunakan taraf nyata α = 0.05. Proses perhitungan 

menggunakan metode kausal step, dimana variabel independen dilambangkan 

dengan X, variabel dependen dengan Z, dan variabel mediasi diberi lambang Y. 
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4.5.5.  Analisis Variabel Mediasi. 

Analisis variabel mediasi dapat dilakukan melalui dua metode yakni 

pemeriksaan dan pengujian. Metode pemeriksaan dengan cara melihat 

perbedaan koefisien jalur sedangkan pendekatan pengujian dilakukan dengan 

cara menguji koefisien jalur pengaruh tidak langsung dengan menggunakan 

kausal step Baron dan Kenny (1986). Selangkapanya dijelaskan sebagai berikut: 

1). Metode Pemeriksaan 

Pada metode pemeriksaaan, analisis data dilakukan dua kali, yaitu analisis 

dengan melibatkan variabel mediasi dan analisis tanpa melibatkan variabel 

mediasi (Solimun et al., 2017:90). Metode pemeriksaan variabel mediasi dengan 

pendekatan perbedaan koefisien dilakukan sebagi berikut:  

a) memeriksa pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

pada model tanpa melibatkan variabel mediasi,   

b) memeriksa pengaruh langsung Variabel Independen terhadap Variabel 

Dependen pada model dengan melibatkan variabel mediasi,  

c) memeriksa  pengaruh  Variabel  Independen  terhadap  Variabel Mediasi, 

dan  

d) memeriksa pengaruh variabel Mediasi terhadap variabel Dependen. 

 
Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1 

 

Gambar 4.1  

Model Regresi Tanpa Variabel Mediasi 

 

 

 

Sumber: Solimun et al. (2017: 91). 
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Gambar 4.2  

Model Regresi Variabel Mediasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Solimun et al. (2017: 91). 

 
Gambar 4.2 menunjukkan hubungan mediasi sederhana antara variabel 

bebas (X) terhadap variabel tergantung (Z) melalui variabel mediasi (Y). Metode 

analisis variabel mediasi sesuai gambar 4.1 dan 4.2 adalah sebagai berikut: 

a) Hasil analisis, koefisien jalur p1 harus signifikan. 

b) Jika (p3) dan (p4) signifikan, serta (p2) tidak signifikan, maka dikatakan 

sebagai variabel mediasi sempurna (complete mediation).  

c) Jika (p3) dan (p4) signifikan serta (p2) juga signifikan, di mana koefisien dari 

(p2) lebih kecil (turun) dari (p1) maka dikatakan sebagai variabel mediasi 

sebagian (partial mediation).  

d) Jika (p3) dan (p4) signifikan serta (p2) juga signifikan, di mana koefisien dari 

(p2) hampir sama dengan (p1) maka dikatakan bukan sebagai variabel 

mediasi.  

e) Jika salah satu (p3) atau (p4) atau keduanya tidak signifikan maka 

dikatakan bukan sebagai variabel mediasi. 
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2). Metode Pengujian 

Metode pengujian adalah metode dengan menguji koefisien jalur pengaruh 

tidak langsung. Uji variabel mediasi menggunakan metode kausal step 

dengan  teknik  Partial Least Square (PLS).  Bilamana ingin mengetahui 

apakah variabel mediasi yang dianalisis sebagai mediasi lengkap atau      

parsial, maka model yang dianalisis adalah seperti Gambar 4.3                

(Solimun et al., 2017: 91). 

Gambar 4.3 

Metode Pengujian Variabel Mediasi 

 

 

 

 

 

Penentuan variabel mediasi bersifat parsial atau lengkap adalah sebagai 

berikut: 

a) Bilamana koefisien pengaruh tidak langsung (p1*p2) signifikan dan 

koefisien jalur pengaruh langsung (p3) juga signifikan maka dapat 

dikatakan variabel mediasi memeiliki peran mediasi secara parsial. 

b) Bilamana koefisien pengaruh tidak langsung (p1*p2) signifikan dan 

koefisien jalur pengaruh langsung (p3) tidak signifikan maka dapat 

dikatakan variabel mediasi memeiliki peran mediasi lengkap. 
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BAB V 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.  

Obyek dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta  khususnya di Universitas Swasta yang ada di Provinsi 

Bali yang berada di lingkungan Kopertis Wilayah VIII. Berdasarkan data tahun 

2016 jumlah Universitas Swasta yang ada di Provinsi Bali sebanyak 10 

Universitas.  yang tersebar di tiga Kabupaten dan satu Kotamadya. Universitas 

Swasta yang ada di Kotamadya Denpasar sebanyak 7 (tujuh) yaitu: Universitas 

Warmadewa, Dwijendra, Hindu Indonesia, Mahasaraswati, Mahendradatta, 

Ngurah Rai, dan Universitas Pendidikan Nasional. Di Kabupaten Badung 1 (satu) 

Universitas Dhyanapura, di Kabupaten Tabanan 1 (satu) Universitas Tabanan, 

dan di  Kabupaten Buleleng 1 (satu) Universitas  Panji Sakti.  Adapun gambaran 

umum rasio dosen dan mahasiswa, pegawai dan mahasiswa nampak pada    

Tabel 5.1.  

Sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali bertujuan untuk 

memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan 

informasi.  Untuk mencapai visi, misi dan tujuan sektor jasa layanan pendidikan 

yang bermutu diperlukan standar rasio dosen dan mahasiswa, rasio pegawai dan 

mahasiswa sehingga pelayanan akademik kepada mahasiswa dapat terpenuhi 

dengan baik dan tidak mengorbankan kepentingan efisiensi. 
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Tabel 5.1 
Rasio Dosen dan Mahasiswa, Pegawai dan Mahasiswa 

No. Universitas 
Tahun 
Berdiri 

Jumlah 
Mhs. 

Jumlah 
Pegawai 

Rasio 
Peg. & 
Mhs. 

Jumlah 
Dosen 

Rasio 
Dsn & 
Mhs. 

1 Warmadewa 1984 8.742 149 1 : 59 369 1 : 24 

2 Dwijendra 1982 1.775 32 1 : 55 104 1 : 17 

3 
Hindu 
Indonesia 

1963 2.016 48 1 : 42 168 1 : 12 

4 Mahasaraswati 1963 8.414 110 1 : 76 309 1 : 27 

5 Mahendradatta 1963 1.859 29 1 : 64 79 1 : 24 

6 Ngurah Rai 1979 1.617 21 1 : 77 83 1 : 19 

7 
Pendidikan 
Nasional 

1969 3.864 66 1 : 59 139 1 : 28 

8 Panji Sakti 1985 3.159 51 1 : 62 112 1 : 28 

9 Tabanan 1981 2.485 32 1 : 78 98 1 : 25 

10 Dhyana Pura 1987 2.246 53 1 : 42 123 1 : 18 

Total   36.177 591 1 : 61 1.571 1 : 23 

Sumber:  Data Sekunder diolah, 2016.  

 
Sektor jasa layanan pendidikan tinggi di Bali  khususnya 10 Universitas 

Swasta di Bali memiliki jumlah mahasiswa, jumlah karyawan administrasi  dan 

jumlah dosen nampak pada Tabel 5.1. Diketahui masing-masing Universitas 

rasio pegawai dan mahasiswa, rasio dosen dan mahasiswa sesuai ketentuan 

DIKTI rasio dari masing-masing Universitas termasuk kategori sangat baik.  

Ketentuan DIKTI  rasio IPA 1 : 20 toleransi sampai dengan 1 : 30, IPS 1 : 30 

toleransi sampai dengan 1 : 45. Untuk rasio dosen sedangkan rasio karyawan 

administrasi 1 : 100.  Apabila rasio melebihi standar DIKTI diharapkan pengelola 

sektor jasa layanan pendidikan melakukan rekruitmen dosen, dan pegawai, 

sedangkan bila rasio normal atau lebih rendah dari standar DIKTI dilakukan 

optimalisasi kinerja dosen dan pegawai dengan lebih meningkatkan kinerja di 

bidang penelitian dan pengabdian masyarakat menurut ketentuan DIKTI 

mencakup Peraturan pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
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Penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 

Tahun 2009. Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang standar nasional pendidikan. 

Diketahui dari Tabel 5.1 karyawan (pegawai) yang bekerja di sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi swasta di Bali secara keseluruhan berjumlah 591 

Orang sedangkan populasi target dalam penelitian berjumlah 467 Orang. 

Perbedaan ini dikarenakan populasi sasaran diambil dari seluruh jumlah 

karyawan yang memiliki kriteria masa kerja minimal 3 tahun, dan yang memenuhi 

kriteria sebanyak 467 orang pegawai.  

 
5.2.   Karakteristik Responden. 

Subyek penelitian adalah karyawan administrasi yang bekerja di sektor 

jasa layanan pendidikan tinggi swasta yang ada di Bali. Karyawan administrasi 

sebagai responden dalam penelittian memiliki karakteristik dijelaskan pada  

Tabel 5.2 berikut: 

Tabel 5.2 
Karakteristik Responden 

 

Karakteristik Frekuensi Persentase 

Jenis Kelamin  

Laki – Laki 99 47 % 

Perempuan 112 53 % 

Total 211 100% 

 
Umur (Tahun) 

 

17-27 33 16 % 

28-37 58 27 % 

38-47 46 22 % 

> 48 74 35 % 

Total 211 100% 

 
Status   

Menikah 154 73 % 

Belum Menikah   57 27 % 

Total 211 100 % 
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Lanjutan Tabel 5.1 

Karakteristik Frekuensi Persentase 

 
Pendidikan 

 

SMP 
 3 2 % 

SMA/K 
62 29 % 

S1 
95 45 % 

S2 
51 24 % 

Total 
211 100% 

Masa Kerja  

3-10 Tahun 49 23 % 

11-20 Tahun 
31 15 % 

21-30 Tahun 
89 42 % 

> 30 Tahun 
42 20 % 

Total 
211 100% 

Gaji     

1-2.5 Juta 48 23 % 

2.6 – 3.5 Juta 102 48 % 

> 3.5 Juta   61 29 % 

Total 211 100% 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin terlihat mayoritas 

responden adalah perempuan (53 %). Data tersebut menunjukkan posisi sebagai 

karyawan bidang administrasi khususnya pada sektor jasa layanan pendidikan 

tinggi swasta di Bali lebih banyak dikerjakan oleh perempuan. Dilihat dari usia 

diketahui mayoritas responden berada dalam usia produktif (17 – 50 tahun), 

sudah menikah (73%), dengan pendidikan Sarjana (69%), walaupun ada yang 

berpendidikan SMP jumlahnya sangat kecil yaitu 3 (2%). Karyawan yang 

berpendidikan SMP ditugaskan untuk membantu kelancaran administrasi  seperti 
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sebagai perantara surat dan membuat minuman. Pengalaman kerja paling 

banyak berkisar antar  21-30 tahun (42%). Gaji rata-rata karyawan     

administrasi + 3 juta per bulan dengan rentang Rp. 1.000.000 s/d Rp.3.500.00.   

Dengan tingkat karakteristik tersebut diyakini responden (pendidikan dan 

pengalaman)  memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami maksud 

dari pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner dengan baik, dan selanjutnya dapat 

memberikan tanggapan secara benar. 

 
5.3.  Hasil Analisis Statistik Deskriptif. 

Hasil analisis statistik deskriptif menggambarkan jawaban responden untuk 

setiap pernyataan/pertanyaan dari masing-masing variabel penelitian. Dasar 

interpretasi nilai rata-rata skor setiap indikator  juga dilengkapi dengan frekuensi 

skor jawaban responden untuk setiap item. Berdasarkan nilai rata-rata (mean), 

dilakukan interpretasi persepsi responden dengan menggunakan lima (5) 

kategori skala Likert.  Masing-masing skala mempunyai gradasi penilaian dari 

sangat negatif ke sangat positif yang dituangkan dalam pilihan jawaban 

kuesioner. Hasil analisis deskriptif secara statistik masing-masing variabel adalah 

sebagai berikut: 

 
5.3.1.  Deskriptif Variabel Kompensasi Berbasis Kinerja (X). 

Berdasarkan definisi kompensasi berbasis kinerja mengacu pada kenaikan 

gaji atau pembayaran yang melebihi tingkat gaji pada umumnya  yakni berupa 

pembayaran kompensasi finansial (X1) dan pemberian kompensasi non    

finansial (X2). Pengukuran kompensasi berbasis kinerja dengan indikator 

finansial (X1), dan indikator non finansial (X2) keseluruhan menggunakan           

5 (lima) item pernyataan/pertanyaan. Deskripsi variabel kompensasi berbasis 

kinerja ditampilkan pada Tabel 5.3 
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Tabel 5.3 
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kompensasi Berbasis Kinerja (X) 

 

Indikator Item 

Persentase Jawaban Responden 

Rera
ta 

Rerata 
Indikator STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

 
Pembayaran 
Kompensasi 

Finansial  (X1) 

X1.1 
2 0.95 20 9.48 65 30.81 92 43.6 32 15.17 3.626 

3.553 
X1.2 

3 1.42 30 14.22 69 32.70 70 33.18 39 18.48 3.531 

X1.3 
2 0.95 26 12.32 67 31.75 96 45.5 20 9.48 3.502 

Rerata (%) 44.86 55.14 
  

Pemberian 
Kompensasi 

Non Finansial 
(X2) 

X2.1 12 5.69 55 26.07 77 36.49 49 23.22 18 8.53 3.028 

3.095 X2.2 8 3.79 55 26.07 69 32.7 53 25.12 26 12.32 3.161 

Rerata (%) 65.41 34.59 
    

Rerata Variabel (%) 55.13 44.87 
    

 Variabel Kompensasi Bebasis Kinerja 
3.324 

Sumber : Data primer diolah, 2017 
 

 
Hasil penelitian deskripsi jawaban responden atas variabel kompensasi 

berbasis kinerja seperti nampak pada Tabel 5.3 rata-rata nilai indikator tertinggi 

adalah pada indikator pembayaran kompensasi finansial sebesar 3.553.  

Responden menganggap bahwa  kompensasi berbasis kinerja yang diberlakukan 

di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali belum berjalan dengan 

baik.  Sebagian besar para karyawan administrasi menilai bahwa praktik 

pemberian kompensasi di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali  

yakni pemberian kompensasi yang dihubungkan pada kinerja ditinjau dari aspek 

konsistensi karyawan dalam bekerja serta kemampuan karyawan yang 

diapresiasi melalui kompensasi bersifat finansial maupun non finansial masih 

dipersepsikan kurang baik oleh karyawan. Fakta ini harus menjadi perhatian 

serius dari sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali karena 

kompensasi berbasis kinerja akan berdampak pada kinerja karyawan 

administrasi maupun pelayanan terhadap pihak terkait atau stakeholder.    
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Secara keseluruhan besaran kompensasi berbasis kinerja dinilai belum 

bagus dengan nilai rata-rata 3.324.  Baik dari rerata indikator maupun item 

pernyataan/pertanyaan tidak ada yang memiliki skor 4.  Pembayaran kompensasi 

finansial dipersepsikan lebih bagus di bandingkan pemberian kompensasi non 

finansial. Sebagian besar para karyawan administrasi yang menilai bahwa 

besaran kompensasi berbasis kinerja masih rendah.  

 
5.3.2. Deskriptif Variabel Motivasi Kerja Karyawan (Y1). 

Motivasi adalah proses dimulai dengan sebuah defisiensi psikologis yang 

menggerakkan perilaku atau mengarahkan pada pencapaian tujuan.  Motivasi 

kerja karyawan dibagi menjadi dua jenis yakni motivasi intrinsik dan ekstrinsik.  

Berdasarkan jenis tersebut maka motivasi kerja karyawan diukur dengan 

indikator motivasi kerja ekstrinsik (Y1.1) dan Motivasi kerja intrisik (Y1.2)  secara 

keseluruhan diukur dengan enam item pernyataan/pertanyaan. Hasil deskripsi 

variabel motivasi kerja karyawan disajikan pada Tabel 5.4 berikut. 

 
Tabel 5.4 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Motivasi Kerja (Y1) 
 

Indikator Item 

Persentase Jawaban Responden 

Rera
ta 

Rerata 
Indikator 

STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Ekstrinsik 
(Y1.1) Y1.1.1 2 0.95 21 9.95 89 42.18 85 40.28 14 6.64 3.417 

3.583 

Y1.1.2 1 0.47 11 5.21 64 30.33 
11

6 54.98 19 9.00 3.668 

Y1.1.3 1 0.47 17 8.06 56 26.54 
11

5 54.50 22 10.43 3.664 

Rerata (%) 41.39 58.61 

  

Intrinsik 
(Y1.2) Y1.2.1 1 0.47 12 5.69 64 30.33 98 46.45 36 17.06 3.739 

3.668 

Y1.2.2 2 0.95 21 9.95 67 31.75 79 37.44 42 19.91 3.654 

Y1.2.3 1 0.47 18 8.53 69 32.70 97 45.97 26 12.32 3.611 

Rerata (%) 40.28  59.72 
  

Rerata variabel (%)  40.83 59.17 
  

Variabel Motivasi Kerja Karyawan 
3.626 

     Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Deskripsi jawaban responden atas variabel motivasi kerja karyawan (Y1) 

nilai rata-rata tertinggi adalah indikator motivasi instrinsik (Y1.2) sebesar 3.668.  

Responden menganggap bahwa motivasi kerja karyawan belum berjalan dengan 

baik di sektor jasa layanan pendidikan di Bali.  Temuan menunjukkan, organisasi 

khususnya sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali perlu 

memperhatikan secara mendalam aspek motivasi karyawan bidang administrasi 

karena motivasi kerja karyawan merupakan faktor pendorong karyawan baik dari 

dalam maupun dari luar diri karyawan itu sendiri, sehingga mampu memberikan 

kontribusi pada peningkatan kinerja karyawan. 

Secara keseluruhan responden menilai bahwa motivasi kerja karyawan  

belum mendapat perhatian yang baik ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3.626.  

Baik dinilai dari rerata indikator maupun item pertanyaan/pernyataan tidak ada 

yang memiliki skor 4 ke atas.  Motivasi kerja intrinsik dipersepsikan lebih baik di 

bandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Masih cukup besar para karyawan yang 

menilai bahwa motivasi kerja karyawan rendah dalam melaksanakan aktivitas 

pekerjaan.  

 
5.3.3.  Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja Karyawan (Y2). 

Kepuasan kerja karyawan adalah perasaan senang atau emosi positif 

muncul dari penilaian terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman dalam bekerja.  

Kepuasan kerja karyawan diukur melalui 4 indikator yakni pekerjaan itu sendiri 

(Y2.1), keamanan kerja (Y2.2), dukungan atasan (Y2.3), dan hubungan antar 

karyawan (Y2.4). Secara keseluruhan indikator kepuasan kerja diukur dengan 12 

item pernyataan/pertanyaan. Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada      

Tabel 5.5 berikut. 
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Tabel 5.5 
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja (Y2) 

 

Indikator Item 

Persentase Jawaban Responden 

Rerata 
Rerata 

Indikator 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Pekerjaan 
itu Sendiri 

(Y2.1) 

Y2.1.1 4 1.9 23 10.9 71 33.65 92 43.6 21 9.95 3.488 

3.444 

Y2.1.2 7 3.32 27 12.8 77 36.49 66 31.28 34 16.11 3.441 

Y2.1.3 4 1.9 29 13.74 66 31.28 102 48.34 10 4.74 3.403 

Rerata (%) 48.66 51.34   

Keamanan 
(Y2.2) 

Y2.2.1 0 0 7 3.32 59 27.96 81 38.39 64 30.33 3.957 

4.043 

Y2.2.2 1 0.47 9 4.27 45 21.33 93 44.08 63 29.86 3.986 

Y2.2.3 0 0 10 4.74 40 18.96 62 29.38 99 46.92 4.185 

Rerata (%) 27.02 72.98   

Dukungan 
Atasan 
(Y2.3) 

Y2.3.1 1 0.47 20 9.48 60 28.44 95 45.02 35 16.59 3.678 

3.638 

Y2.3.2 3 1.42 25 11.85 61 28.91 77 36.49 45 21.33 3.645 

Y2.3.3 1 0.47 23 10.9 60 28.44 104 49.29 23 10.9 3.592 

Rerata (%) 40.13 59.87   

Hubungan 
Rekan 
Kerja  
(Y2.4) 

Y2.4.1 0 0 13 6.16 72 34.12 99 46.92 27 12.8 3.664 

3.605 

Y2.4.2 0 0 19 9 78 36.97 81 38.39 33 15.64 3.607 

Y2.4.3 0 0 17 8.06 80 37.91 96 45.5 18 8.53 3.545 

Rerata (%) 44.07 55.93 
  

Rerata variabel (%)  39.97 60.03 
    

Variabel Kepuasan Kerja Karyawan  3.682 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
 

Deskripsi jawaban responden atas variabel kepuasan kerja karyawan 

menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah indikator keamanan kerja (Y2.2) 

sebesar 4.043. Masih ditemukan (39,97%) responden menganggap kepuasan 

kerja karyawan di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali belum 

dirasakan baik.  Dengan demikian kepuasan kerja perlu menjadi pertimbangan 

bagi organisasi khususnya sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali 

untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan sehingga mampu menghasilkan 

peningkatan kinerja karyawan. 
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Hasil tersebut secara keseluruhan responden menilai bahwa kepuasan  

kerja karyawan  belum mendapat perhatian yang baik ditunjukkan dengan nilai 

rata-rata 3.682.  Rerata indikator maupun item pertanyaan/pernyataan indikator 

keamanan kerja yang dipersepsikan lebih baik di bandingkan dengan tiga 

indikator lainnya, yaitu pekerjaan itu sendiri, dukungan atasan, dan hubungan 

rekan kerja. Masih cukup besar para karyawan yang menilai bahwa kepuasan 

kerja karyawan rendah dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan.  

 
5.3.4.  Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan (Z). 

Kinerja karyawan di ukur dalam tiga indikator yaitu  Kuantitas (Z1),   

Kualitas (Z2) dan Waktu (Z3). Kuantitas adalah berapa jumlah output yang 

dihasilkan karyawan, kualitas yakni seberapa baik tugas yang dikerjakan 

karyawan, dan waktu seberapa cepat sebuah tugas diselesaikan. Berdasarkan 

komponen tersebut maka kinerja karyawan diukur dengan tiga indikator meliputi 

kuantitas, kualitas dan waktu yang secara keseluruhan diukur dengan 9 item 

pernyataan/pertanyaan. Hasil analisis deskriptif ditunjukkan pada Tabel 5.6 

Deskripsi jawaban responden atas variabel kinerja karyawan pada       

Tabel 5.6 nilai rata-rata dari indikator yang paling tinggi adalah indikator kualitas 

yakni sebesar 4.502. Karyawan mempersepsikan Kualitas sebagai indikator yang 

mendapat perhatian lebih kuat karena dalam memberikan layanan administratif, 

karyawan dituntut untuk memiliki kualitas kerja yang terbaik sesuai dengan visi 

dan misi organisasi.  Sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali perlu 

memiliki keunggulan dalam bersaing, kualitas layanan yang diberikan harus 

paripurna. Tetapi dilihat dari rata-rata indikator kuantitas sebagian besar                 

ditemukan (52.61%) menganggap bahwa kinerja karyawan di sektor jasa layanan 

pendidikan masih belum baik. 
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Tabel 5.6 

Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan (Z) 
 

Indikator Item 

Persentase Jawaban Responden 

Rerata 
Rerata 

Indikator 
STS TS N S SS 

F % F % F % F % F % 

Kuantitas 
(Z1) 

Z1.1 5 2.37 26 12.32 78 36.97 89 42.18 13 6.16 3.374 

3.362 Z1.2 7 3.32 29 13.74 78 36.97 72 34.12 25 11.85 3.374 

Z1.3 5 2.37 28 13.27 77 36.49 93 44.08 8 3.79 3.336 

Rerata (%) 52.61 47.39   
  

Kualitas 
(Z2) 

Z2.1 0 0 0 0 16 7.58 65 30.81 130 61.61 4.54 

4.502 Z2.2 0 0 0 0 23 10.9 67 31.75 121 57.35 4.464 

Z2.3 0 0 0 0 18 8.53 69 32.7 124 58.77 4.502 

Rerata (%) 9 91   
  

Ketepatan 
Waktu 
(Z3) 

Z3.1 0 0 10 4.74 58 27.49 106 50.24 37 17.54 3.806 

3.776 Z3.2 0 0 17 8.06 58 27.49 88 41.71 48 22.75 3.791 

Z3.3 0 0 15 7.11 54 25.59 115 54.5 27 12.8 3.73 

Rerata (%) 33.39 66.51   
  

Rerata  variabel %)  31.7 68.3 
    

Variabel Kinerja Karyawan  3.880 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

Dari hasil rerata variabel masih ditemukan (31.70%), responden 

menganggap bahwa kinerja karyawan di sektor jasa layanan pendidikan belum 

baik.  Secara keseluruhan responden menilai bahwa kinerja karyawan  belum 

mendapat perhatian yang baik ditunjukkan dengan nilai rata-rata 3.880.  Rerata 

indikator maupun item pertanyaan/pernyataan indikator kualitas kerja 

dipersepsikan baik di bandingkan dengan dua indikator lainnya yaitu kuantitas 

dan ketepatan waktu. Sebagian besar para karyawan menilai bahwa kinerja 

karyawan masih kurang baik dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan dinilai dari 

kuantitas yang dihasilkan dan ketapan waktu dalam bekerja.  
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5.4.  Hasil Uji Asumsi Linieritas. 

Penelitian dilakukan supaya menghasilkan analisis yang baik diperlukan 

suatu asumsi.  Pada pemodelan persamaan struktural dengan metode PLS 

diperlukan asumsi linieritas, yaitu menguji hubungan antar variabel yang diuji 

memiliki hubungan linier.  Pengujian linieritas hubungan variabel bertujuan untuk 

menguji apakah bentuk pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

adalah linier atau tidak.  Hubungan linier yang terjadi dapat diartikan peningkatan 

atau penurunan variasi pada kriterium diikuti secara konsisten oleh peningkatan 

atau penurunan pada prediktor sehingga pola hubungannya membentuk garis 

lurus.  Model yang baik adalah model dimana pengaruh antara kedua variabel 

tersebut adalah linier.  Pengujian asumsi ini dilakukan dengan software SPSS 

mengharuskan linierity memiliki nilai yang signifikan (p < 0.05) sehingga 

hubungan antar variabel dikatakan linier atau asumsi linieritas terpenuhi. Hasil uji 

linieritas disajikan pada Tabel 5.7 berikut. 

 
Tabel 5.7 

Hasil Pengujian Asumsi Linieritas 
 

No Hubungan antar Variabel Linearity  
(p-value) 

Keterangan 

1 
Kompensasi 
Berbasis Kinerja (X) 

Kinerja 
Karyawan (Z) 

0.000 Linier 

2 
Kompensasi 
Berbasis Kinerja (X) 

Motivasi Kerja 
(Y1) 

0.000 Linier 

3 
Kompensasi 
Berbasis Kinerja (X) 

Kepuasan 
Kerja (Y2) 

0.000 Linier 

4 Motivasi Kerja (Y1) 
Kinerja 
Karyawan (Z) 

0.000 Linier 

5 Motivasi Kerja (Y1) 
Kepuasan 
Kerja (Y2) 

0.000 Linier 

6 Kepuasan Kerja (Y2) 
Kinerja 
Karyawan (Z) 

0.000 Linier 

    Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil pengujian linieritas hubungan antar variabel yang 

disajikan pada Tabel 5.7 menunjukkan hubungan antara kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja karyawan, dan kepuasan kerja 

karyawan dapat dikatakan linier karena p-value lebih kecil dari 5% atau 0.050.  

Hasil pengujian tersebut menyimpulkan semua hubungan antara variabel yang 

terdapat dalam model struktural adalah linier, sehingga asumsi linieritas untuk 

PLS terpenuhi.  Dengan demikian, membuktikan data yang digunakan memenuhi 

persyaratan linieritas dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

 
5.5.  Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model).  

Dalam analisis PLS, evaluasi mendasar yang dilakukan adalah evaluasi 

model pengukuran (Outer Model) dengan tujuan untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas indikator-indikator yang mengukur variabel laten.  Pengujian validitas 

dan reabilitas indikator pada penelitian ini mengacu pada validitas diskriminan, 

validitas konvergen, dan reliabilitas konstruk. 

 
5.5.1.  Validitas Diskriminan. 

Pengujian validitas diskriminan dalam penelitian menggunakan nilai cross 

loading dan square root of average (AVE) dengan tujuan untuk menguji apakah 

instrumen penelitian valid dalam menjelaskan atau merefleksikan variabel laten. 

Pengujian validitas diskriminan diuraikan sebagai berikut: 

1. Validitas diskriminan dengan menggunakan nilai cross loading. Jika nilai cross 

loading setiap indikator dari variabel bersangkutan lebih besar dibandingkan 

cross loading variabel lain maka indikator dikatakan valid. Berikut hasil 

perhitungan cross loading untuk konstruk kompensasi berbasis kinerja, 

motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan 

disajikan dalam  Tabel 5.8 
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Tabel 5.8 

Hasil Perhitungan Cross Loading Konstruk Penelitian 

Simbol 
Item 

Kompensasi Berbasis 
Kinerja (X) 

Motivasi 
Kerja (Y1) 

Kepuasan 
Kerja (Y2) 

Kinerja 
Karyawan (Z) 

X1.1 0.920 0.627 0.731 0.719 

X1.2 0.915 0.681 0.779 0.756 

X1.3 0.922 0.637 0.743 0.736 

X2.1 0.900 0.245 0.344 0.317 

X2.2 0.913 0.278 0.353 0.316 

Y1.1.1 0.256 0.838 0.377 0.356 

Y1.1.2 0.292 0.759 0.359 0.358 

Y1.1.3 0.175 0.796 0.301 0.257 

Y1.2.1 0.707 0.932 0.779 0.813 

Y1.2.2 0.714 0.914 0.810 0.809 

Y1.2.3 0.647 0.918 0.755 0.783 

Y2.1.1 0.663 0.596 0.903 0.763 

Y2.1.2 0.746 0.694 0.908 0.820 

Y2.1.3 0.668 0.630 0.882 0.759 

Y2.2.1 0.119 0.162 0.804 0.162 

Y2.2.2 0.243 0.251 0.841 0.269 

Y2.2.3 0.182 0.253 0.840 0.214 

Y2.3.1. 0.711 0.668 0.909 0.784 

Y2.3.2 0.739 0.677 0.886 0.774 

Y2.3.3 0.675 0.625 0.888 0.757 

Y2.4.1 0.607 0.692 0.919 0.682 

Y2.4.2 0.607 0.692 0.911 0.686 

Y2.4.3 0.562 0.687 0.907 0.649 

Z1.1 0.603 0.562 0.699 0.919 

Z1.2 0.660 0.666 0.779 0.903 

Z1.3 0.665 0.621 0.736 0.908 

Z2.1 0.611 0.690 0.686 0.948 

Z2.2 0.646 0.704 0.717 0.922 

Z2.3 0.584 0.666 0.669 0.930 

Z3.1 0.597 0.648 0.710 0.905 

Z3.2 0.607 0.603 0.701 0.859 

Z3.3 0.553 0.591 0.669 0.893 

   Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Perhitungan cross loading Tabel 5.8 menunjukkan nilai cross loading 

variabel kompensasi berbasis kinerja berada di atas nilai cross loading variabel 

laten lainnya.  Hasil menunjukkan indikator pembayaran kompensasi finansial 

(X1) dan indikator pemberian kompensasi non finansial (X2) mampu menjelaskan 

variabel kompensasi berbasis kinerja (X) lebih baik dibandingkan dengan 

variabel lainnya.  Demikian juga nilai cross loading untuk indikator dari masing-

masing variabel yakni variabel motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja 

karyawan, variabel kinerja karyawan juga berada di atas nilai ambang batas 

yakni 0.50.  Nilai cross loading dari masing-masing indikator yang digunakan 

pada setiap variabel laten mampu menjelaskan variabelnya masing-masing 

sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan. 

2. Validitas diskriminan dengan menggunakan square root average variance 

extracted  ( ) dan average variance extracted (AVE) digunakan untuk 

mengukur reliabilitas component score variabel laten.  Nilai ( ) dan AVE 

lebih besar dari 0.50 menunjukkan validitas diskriminan telah terpenuhi.  Jika 

nilai square root average variance extracted  lebih besar dari korelasi dengan 

variabel lainnya maka instrumen memiliki validitas diskriminan baik, yaitu 

indikator yang digunakan mampu menjelaskan variabel yang dibentuk 

daripada variabel lainnya. Hasil perhitungan nilai square root average variance 

extracted dijelaskan pada  Tabel 5.9. 
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Tabel 5.9 

Validitas Diskriminan dengan AVE dan   
 

Variabel AVE 
 

Korelasi Antar Variabel 

KBK MK2 K3 K2 

KBK 0.592 0.770 1.000       

MK2 0.561 0.749 0.683 1.000     

K3 0.522 0.723 0.706 0.707 1.000   

K2 0.617 0.786 0.782 0.713 0.701 1.000 

Keterangan: KBK = Kompensasi Berbasis Kinerja; MK2= Motivasi Kerja 
Karyawan; K3 = Kepuasan Kerja Karyawan; K2 = Kinerja Karyawan. 

Sumber:  Data primer diolah, 2017 
    

 
Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5.8 menunjukkan nilai square root 

average variance extracted ( ) seluruh variabel dalam penelitian ini lebih 

besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar variabel sehingga instrumen 

setiap variabel dapat dikatakan valid secara diskriminan. Selain itu nilai root of 

average variance extrated  ( ) baik dari variabel kompensasi berbasis 

kinerja, motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan 

berada di atas batas toleransi yaitu 0.50. Hal ini berarti konstruk kompensasi 

berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja 

karyawan memiliki discriminant validity baik. Dengan demikian instrumen 

penelitian yang digunakan untuk mengukur seluruh konstruk atau variabel laten 

dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan. 
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5.5.2.  Convergent Validity. 

Validitas konvergen (convergent validity) mengukur validitas indikator 

sebagai pengukur konstruk dapat dilihat melalui loading factor. Pengujian 

convergent validity pada PLS dapat dilihat dari besaran loading factor setiap 

indikator terhadap variabel latennya. Menurut Solimun (2010), Ghozali (2011) 

nilai loading factor di atas 0.700 sangat direkomendasikan, namun nilai loading 

factor 0.50-0.60 masih dapat ditolelir dengan nilai t-statistik di atas 1.96 atau      

p-value < 0.05. Loading factor  suatu indikator dengan nilai paling tinggi 

merupakan pengukur terkuat atau terpenting dalam merefleksikan dari variabel 

laten bersangkutan.  Nilai loading factor  menginterprestasikan kontribusi setiap 

indikator yang digunakan terhadap variabel latennya. Hasil penghitungan loading 

factor dijelaskan sebagai berikut: 

 
5.5.2.1. Variabel Kompensasi Berbasis Kinerja. 

Indikator variabel kompensasi berbasis kinerja terdiri dari finansial dan non 

finansial diukur dengan 5 (lima) item pernyataan/pertanyaan. Nilai loading factor 

setiap item dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

 
Tabel 5.10 

Hasil Penghitungan Loading Factor  
Variabel Kompensasi Berbasis Kinerja (X) 

Indikator Item Loading Factor t-Statistik t-Tabel (α=5%) 

Pembayaran 
Kompensasi 

Finansial 
(X1) 

 

X1.1 0.920 45.741 
1,960 

X1.2 0.915 57.329 
1,960 

X1.3 0.922 46.190 
1,960 

Pemberian 
Kompensasi 

Non Finansial 
(X2) 

X2.1 0.900 33.290 
1,960 

X2.2 0.913 54.341 1,960 

Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 5.10 nampak nilai loading factor variabel kompensasi 

berbasis kinerja (X) di atas 0.700. Hasil penelitian mengindikasikan indikator 

kompensasi berbasis kinerja yang terdiri dari indikator pembayaran kompensasi 

finansial (X1), dan indikator pemberian kompensasi non financial (X2) dengan 

keseluruhan Itemnya mampu mengukur variabel kompensasi berbasis kinerja 

disesuaikan dengan kinerja karyawan khususnya karyawan bidang administrasi 

di sektor jasa layanan pendidikan di Bali. Nilai t-statistik juga menunjukkan nilai 

yang signifikan karena berada di atas nilai   t-tabel (>1,960) dengan taraf 

kesalahan (α) sebesar 5%.  Dengan demikian dapat dikatakan indikator 

pembayaran kompensasi finansial dan indikator pemberian kompensasi non 

finansial yang diukur dengan item-itemnya mampu merefleksikan variabel 

kompensasi berbasis kinerja. 

 Berdasarkan hasil analisis data, jika dilihat dari nilai estimasi pada loading 

factor untuk setiap indikator, maka indikator pembayaran kompensasi        

finansial (X1) paling tinggi dalam merefleksikan variabel kompensasi berbasis 

kinerja (X), sebab nilai loading factor dari masing-masing item lebih besar        

dari 0.700 seperti item pernyataan/pertanyaan organisasi memberikan 

pembayaran yang dihubungkan dengan kinerja karyawan (X1.3) dengan nilai 

loading factor sebesar 0.922, organisasi memberikan pembayaran untuk 

karyawan atas konsistensi mereka dengan kinerja (X1.1) nilai loading factor 

sebesar 0.920, dan organisasi memberikan pembayaran untuk karyawan atas 

konsistensi mereka dengan kinerja  (X1.2) nilai loading factor sebesar 0.915, dan 

signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dimana nilai t-statistik masing-masing 

item lebih besar dari  t-tabel (>1.960).  sehingga indikator pembayaran 

kompensasi finansial (X1) mampu menjelaskan variabel kompensasi berbasis 

kinerja (X) lebih baik daripada  indikator pemberian kompensasi non          

finansial (X2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

Selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-statistik menunjukkan item 

pernyataan/pertanyaan organisasi memberikan pembayaran atas kemampuan 

karyawan menghasilkan kinerja (X1.2) paling kuat digunakan untuk mengukur 

variabel kompensasi berbasis kinerja, karena memiliki nilai t-statistik tertinggi 

yaitu sebesar 57.329 dengan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dan 

berada di atas nilai t-tabel (>1.960) dibandingkan dengan ke empat item 

pernyataan/ pertanyaan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, 

organisasi memberikan pembayaran yang dihubungkan dengan kinerja karyawan 

sudah dilaksanakan, tetapi mayoritas para karyawan mempersepsikan bahwa 

kompensasi berbasis kinerja yang diberlakukan organisasi jasa layanan 

pendidikan belum berjalan dengan baik, terkait praktek pemberian kompensasi 

berbasis kinerja melalui indikator pembayaran kompensasi finansial dan 

pemberian kompensasi non finansial. 

 
5.5.2.2.  Variabel Motivasi Kerja Karyawan (Y1). 

Indikator Motivasi Kerja terdiri dari motivasi ekstrinsik dan instrinsik  diukur 

dengan 6 item pernyataan/pertanyaan. Nilai loading factor setiap item dilihat 

pada Tabel 5.11 

Tabel 5.11 
Hasil Penghitungan Loading Factor  

Variabel Motivasi Kerja Karyawan (Y1) 
 

Indikator Item Loading Factor t-Statistik t-Tabel (α=5%) 

Motivasi 
Ekstrinsik 

(Y1.1) 

Y1.1.1 0.838 19.961 1.960 

Y1.1.2 0.759 13.617 1.960 

Y1.1.3 0.796 11.128 1.960 

Motivasi 
Intrinsik  
(Y1.2) 

Y1.2.1 0.932 67.038 1.960 

Y1.2.2 0.914 57.955 1.960 

Y1.2.3 0.918 49.462 1.960 

  Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan Tabel 5.11 nilai loading factor yang merefleksikan variabel 

motivasi kerja (Y1) memiliki nilai di atas 0.700.  Indikator motivasi ekstrinsik dan 

intrinsik dengan keseluruhan Item pernyataan dapat mengukur variabel motivasi 

kerja Nilai t-statistik juga menunjukkan nilai yang signifikan karena berada di atas 

nilai t-tabel (>1.960) dengan taraf kesalahan (α) sebesar 5%.  Kesimpulannya 

adalah indikator motivasi ekstrinsik dan intrinsik melalui item-itemnya mampu 

merefleksikan motivasi kerja karyawan. 

Selanjutnya nilai estimasi pada loading factor untuk setiap indikator, maka 

indikator motivasi intrinsik memiliki nilai paling tinggi dalam merefleksikan 

variabel motivasi kerja karyawan, karena nilai loading factor  masing-masing item 

lebih besar dari 0.700. Item pertanyaan antara lain karyawan dalam melakukan 

pekerjaan dengan penuh rasa tanggungjawab (Y1.2.1) nilai loading factor 

sebesar 0.932, karyawan termotivasi karena merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaan  (Y1.2.3) nilai loading factor sebesar 0.918, dan item karyawan 

termotivasi karena merasa senang melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh  

organisasi (Y1.2.) nilai loading factor sebesar 0.914, dan signifikan pada tingkat 

kepercayaan 95% dimana nilai t-statistik masing-masing item lebih besar dari     

t-tabel (>1.960).  Dengan demikian variabel motivasi kerja karyawan (Y1) telah 

mampu dijelaskan dengan baik oleh indikator motivasi ekstrinsik (Y1.1) dan 

indikator motivasi intrinsik (Y1.2) atau dapat dikatakan valid secara convergent 

pada indikator tersebut. 

Nilai t-statistik menunjukkan indikator  intrinsik (Y1.2) melalui item 

pernyataan seperti karyawan melakukan pekerjaan dengan penuh rasa 

tanggungjawab (Y1.2.1) sebesar 67.038 dengan signifikan pada tingkat 

kepercayaan 95%, dan berada di atas nilai t-tabel (>1.960).  Kesimpulannya 

adalah indikator motivasi intrinsik melalui item karyawan melakukan pekerjaan 
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dengan penuh rasa tanggungjawab merupakan indikator yang paling penting 

dalam merefleksikan variabel motivasi kerja.   

 
5.5.2.3. Variabel Kepuasan Kerja Karyawan (Y2) 

Indikator Kepuasan Kerja Karyawan (Y2) terdiri dari pekerjaan itu sendiri 

(Y2.1), keamanan kerja (Y2.2), dukungan atasan (Y2.3) dan hubungan antar 

karyawan (Y2.4). Keseluruhan indikator diukur dengan 12 item pernyataan 

/pertanyaan. Nilai loading factor setiap item dilihat pada Tabel 5.12. 

Tabel 5.12 
Hasil Perhitungan Loading Factor 

Variabel Kepuasan Kerja Karyawan (Y2) 

Indikator Item 
Loading 
Factor 

t-Statistik t-tabel (α=5%) 

Pekerjaan itu 
Sendiri 
(Y2.1) 

Y2.1.1 0.903 37.977 1.960 

Y2.1.2 0.908 57.488 1.960 

Y2.1.3 0.882 31.000 1.960 

Keamanan 
Kerja (Y2.2) 

Y2.2.1 0.804 13.452 1.960 

Y2.2.2 0.841 13.117 1.960 

Y2.2.3 0.840 19.808 1.960 

Dukungan 
Atasan 
(Y2.3) 

Y2.3.1 0.909 45.354 1.960 

Y2.3.2 0.886 38.754 1.960 

Y2.3.3 0.888 30.533 1.960 

Hubungan 
antar 

Karyawan 
(Y2.4) 

Y2.4.1 0.919 56.135 1.960 

Y2.4.2 0.911 55.545 1.960 

Y2.4.3 0.907 42.659 1.960 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
 
 

Nilai loading factor  variabel kepuasan kerja di atas 0.700.  Berdasarkan 

hasil tersebut, indikator pekerjaan itu sendiri, keamanan kerja, dukungan atasan 

dan hubungan antar karyawan dengan keseluruhan Itemnya dapat mengukur 

variabel kepuasan kerja.  Nilai  t-statistik juga menunjukkan nilai indikator berada 

di atas nilai t-tabel (>1.960) dengan taraf kesalahan (α) sebesar 5%.  Indikator 

pekerjaan itu sendiri, keamanan kerja, dukungan atasan dan hubungan antar 
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karyawan yang diukur dengan item-itemnya memiliki kemampuan dalam 

merefleksikan variabel kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan nilai estimasi pada loading factor untuk setiap indikator, maka 

indikator hubungan antar karyawan (Y2.4) merupakan indikator paling penting 

dalam merefleksikan variabel kepuasan kerja karyawan.  Nilai loading factor 

tertinggi tedapat pada item hubungan karyawan dengan rekan kerja terjalin 

dengan baik (Y2.4.1) sebesar  0.919, hubungan antar karyawan terjalin dengan 

harmonis (Y2.4.2) sebesar 0.911, dan item komunikasi antar sesame karyawan 

cukup baik (Y2.4.3) sebesar 0.907, sehingga indikator hubungan dengan rekan 

kerja (Y2.4)  mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja karyawan (Y2) lebih 

baik daripada indikator lainnya.  Selanjutnya loading factor dari indikator 

keamanan kerja memiliki nilai loading factor terendah yaitu item organisasi 

memberikan keamanan dalam bekerja (Y2.2.1)  sebesar  0.804, karyawan ingin 

bekerja secara permanen (Y2.2.3) sebesar 0.840, dan item organisasi 

memberikan jaminan atas pekerjaan karyawan (Y2.2.2) sebesar 0.841. 

Sedangkan indikator pekerjaan itu  sendiri (Y2.1), dan indikator dukungan atasan 

langsung (Y2.3) masing-masing itemnya memiliki nilai di atas 0.700, dan          

nilai t-statistik masing-masing item dari indikator lebih besar dari  t-tabel (>1.960).  

Secara keseluruhan dapat dikatakan variabel kepuasan kerja karyawan (Y2) 

mampu dijelaskan dengan baik oleh indikator pekerjaan itu sendiri  (Y2.1), 

keamanan kerja (Y2.2), dukungan  atasan (Y2.3), dan indikator hubungan antar 

karyawan (Y2.4) dikatakan valid secara convergent pada indikator tersebut.  

Selanjutnya, nilai t-statistik dapat menunjukkan tingkat signifikansi bahwa 

indikator pekerjaan itu sendiri (Y2.1) menunjukkan paling dominan dalam 

mengukur variabel kepuasan kerja karyawan karena diperoleh nilai terbesar yaitu 

57.488 pada item pernyataan/pertanyaan karyawan merasa bangga menjadi 

bagian dari organisasi (Y2.1.2), dengan signifikansi tingkat kepercayaan 95%, 
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dan berada di atas nilai t-tabel (>1.960). Indikator pekerjaan itu sendiri (Y2.1) 

melalui item pernyataan/pertanyaan karyawan merasa bangga menjadi bagian 

dari organisasi (Y2.1.2) khususnya di Universitas Swasta di Bali merupakan 

indikator  paling dominan dalam merefleksikan variabel kepuasan kerja   

karyawan (Y2). 

 
5.5.2.4. Variabel Kinerja Karyawan (Z). 

Indikator Kinerja Karyawan terdiri dari kuantitas, kualitas dan waktu yang 

diukur dengan 9 item pernyataan/pertanyaan. Nilai loading factor setiap item 

dilihat pada Tabel 5.13. 

Tabel 5.13 
Hasil Penghitungan Loading Factor  

Variabel Kinerja Karyawan (Z) 

Indikator Item Loading Factor t-Statistik t-tabel (α=5%) 

Kuantitas 
(Z1) 

Z1.1 0.919 46.319 1.960 

Z1.2 0.903 50.063 1.960 

Z1.3 0.908 39.972 1.960 

Kualitas 
(Z2) 

Z2.1 0.948 62.333 1.960 

Z2.2 0.922 54.227 1.960 

Z2.3 0.930 36.942 1.960 

Waktu 
(Z3) 

Z3.1 0.905 43.855 1.960 

Z3.2 0.859 28.934 1.960 

Z3.3 0.893 32.860 1.960 

   Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel 5.13 tampak nilai loading factor  variabel Kinerja 

Karyawan memiliki nilai di atas 0.700. Hasil penelitian menunjukkan indikator 

kuantitas, kualitas dan waktu dengan keseluruhan itemnya menjadi alat ukur 

variabel kinerja karyawan ditinjau dari segi usaha ekstra dalam bekerja, 

memberikan pelayanan yang baik serta bekerja sesuai dengan ketentuan waktu 

yang ditetapkan. Nilai t-statistik juga menunjukkan tingkat validitas indikator 

karena memiliki nilai t-hitung di atas nilai t-tabel (>1.960) dengan taraf kesalahan 

(α) sebesar 5%. Kesimpulannya adalah indikator kuantitas, kualitas dan waktu 

yang diukur dengan item-item pernyataan/pertanyaan mampu merefleksikan 
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kinerja karyawan yang bekerja di sektor jasa layanan pendidikan tinggi       

swasta di Bali.  

Ditinjau dari nilai loading factor untuk setiap indikator dari masing-masing 

item pernyataan/pertanyaan maka item menyelesaikan pekerjaan dengan cara 

yang terbaik (Z2.1) merupakan pengukur paling penting dalam merefleksikan 

indikator kualitas (Z2) dengan nilai sebesar 0.948, diikuti dengan loading factor  

item karyawan berusaha memberikan layanan terbaik bagi pihak terkait (Z2.3) 

sebesar 0.930, dan nilai loading factor item pernyataan/pertanyaan karyawan 

berusaha lebih keras ketika pekerjaan lebih sulit (Z2.2) sebesar 0.922, sehingga 

indikator kualitas (Z2) mampu menjelaskan variabel kinerja karyawan (Z) lebih 

baik daripada indikator-indikator lainnya. 

Berdasarkan nilai t-statistik diketahui indikator kualitas (Z2) paling kuat 

digunakan untuk mengukur variabel kinerja karyawan (Z), karena memiliki      

nilai t-statistik paling besar yakni item pertanyaan karyawan menyelesaikan 

pekerjaan dengan cara yang terbaik (Z2.1) dengan nilai 62.333 serta tingkat 

signifikansinya berada di atas nilai   t-tabel (>1.960) dengan taraf            

kesalahan (α) sebesar 5%. Kesimpulannya adalah indikator kualitas (Z2) 

merupakan indikator yang paling penting dalam merefleksikan variabel kinerja 

karyawan yang bekerja di sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali. 

 
5.5.3.  Reliabilitas Konstruk. 

Reliabilitas  digunakan untuk mengetahui apakah konstruk memiliki 

konsistensi dalam pengukuran. Reliabilitas konstruk dapat dilihat dari nilai 

composite reliability dan cronbach’s alpha. Sebuah pengukuran dapat dikatakan 

reliabel bila memiliki nilai composite reliability di atas 0.700 dan cronbach’s alpha 

di atas 0.600. Hasil analisis reliabilitas dijelaskan seperti pada Tabel 5.14 berikut: 
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Tabel 5.14 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Penelitian 
Composite 
Reliabilty 

Cronbach’s 
Alpha 

Hasil 

Kompensasi 
Berbasis Kinerja (X) 

0.875 0.821 Reliabel 

Motivasi Kerja 
Karyawan (Y1) 

0.881 0.84 Reliabel 

Kepuasan Kerja 
Karyawan (Y2) 

0.925 0.909 Reliabel 

Kinerja Karyawan  
(Z) 

0.936 0.922 Reliabel 

  Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 
Berdasarkan Tabel 5.14 dapat dilihat nilai composite reliability pada 

variabel kompensasi berbasis kinerja (X) sebesar 0.875, variabel motivasi kerja 

karyawan (Y1) sebesar 0.881, variabel kepuasan kerja karyawan (Y2)       

sebesar 0.925, dan variabel kinerja karyawan (Z) sebesar 0.936.  Artinya masing-

masing variabel nilainya berada di atas 0.700,  maka dapat dikatakan bahwa 

konstruk beserta instrumen mempunyai reliabilitas komposit yang baik. 

Dilihat dari nilai cronbach’s alpha pada variabel kompensasi berbasis 

kinerja (X) sebesar 0.821, variabel motivasi kerja karyawan (Y1) sebesar 0.840, 

variabel kepuasan kerja karyawan (Y2) sebesar 0.909, dan variabel kinerja 

karyawan (Z) sebesar 0.922.  Artinya masing-masing variabel nilainya berada di 

atas  0.600,  maka dapat dikatakan konstruk beserta instrumen mempunyai 

reliabilitas yang tinggi. 

Dengan demikian seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

dikatakan memenuhi kriteria atau layak untuk digunakan dalam pengukuran 

keseluruhan variabel laten yakni: kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja 

karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan, karena memiliki 

validitas baik, dan reabilitas atau keandalan yang tinggi.  Hasil evaluasi 
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convergent validity dan discriminant validity dari indikator atau variabel serta 

composite reliability dan cronbach’s alpha untuk indikator atau variabel dapat 

disimpulkan bahwa indikator-indikator sebagai pengukur variabel masing-masing 

merupakan pengukur yang valid dan reliabel.  Selanjutnya dapat dilakukan 

analisis dengan memeriksa goodness of fit model dengan mengevaluasi inner 

model.  

 
5.6  Evaluasi Model Struktural (Inner Model)  

Dalam model persamaan struktural perlu dilakukan uji kecocokan model 

atau Goodness of Fit Model struktural dengan menggunakan nilai predictive-

relevance model (Q2), dihitung berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2).   

Nilai Q2 memiliki rentang antara 0< Q2 < 1, semakin mendekati 1 semakin baik. 

Adapun hasil perhitungan goodness of fit atau koefisien determinasi (R2) dari 

variabel endogen dapat disajikan pada Tabel 5.15 berikut. 

Tabel 5.15  
Nilai Koefisien Determinasi (R2) 

 

Model Struktural 
Variabel R2 

1 
Motivasi Kerja 0.466 

2 
Kepuasan Kerja 0.773 

3 
Kinerja Karyawan 0.840 

             Sumber: Data Primer Diolah, 2017 
 

Tabel 5.15  menunjukkan koefisien determinasi (R-square) didapatkan dari  

masing-masing variabel yaitu: variabel motivasi kerja karyawan (Y1)          

sebesar 0.466, variabel kepuasan kerja karyawan (Y2) sebesar 0.773, dan 

variabel kinerja pegawai sebesar 0.840. 
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Berdasarkan nilai goodness of fit atau koefisien determinasi (R2), nilai 

predictive-relevance (Q2) diperoleh sebagai berikut : 

 Q2 = 1 – {(1- R1
2)(1- R2

2)(1- R3
2)}  

 Q2 = 1 – {(1-0.466)(1-0.773)(1-0.840)}  

 Q2 = 1 - 0.0194 

 Q2 = 0.9806               

Hasil perhitungan nilai Q2 menunjukkan nilai predictive relevance     

sebesar 0.9806, ini berarti akurasi atau ketepatan model penelitian ini dapat 

menjelaskan keragaman variabel kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja 

karyawan, kepuasan kerja karyawan, terhadap kinerja karyawan               

sebesar 98%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model adalah baik atau model 

dikatakan memiliki nilai estimasi yang baik.  Nilai Q2  terbentuk memiliki akurasi 

atau ketepatan model  sangat baik karena nilai yang dihasilkan di atas 80%. yaitu 

mempunyai daya kemampuan predictive relevance sebesar 98%. Dengan 

demikian model layak digunakan untuk pengujian hipotesis. 

 
5.7.  Pengujian  Model  Struktural  Koefisien  Jalur  Pengaruh  Langsung  

dan    Pengaruh Tidak Langsung. 
 

Model struktural (inner model) dievaluasi dengan melihat nilai koefisien 

para meter jalur hubungan antara variabel laten.  Pengujian model struktural 

(inner model) dilakukan setelah model hubungan dibangun dalam penelitian ini 

sesuai dengan data hasil observasi dan kesesuaian model secara keseluruhan 

(goodness of fit model). Tujuan pengujian terhadap model hubungan struktural 

adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel laten yang dirancang dalam 

penelitian ini.  Pengujian hipotesis di dalam Analisis PLS menggunakan             

uji t-statistik dengan mengaplikasikan metode resampling bootstrap sedangkan 

uji mediasi menggunakan metode kausal step.  
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Hasil analisis secara lengkap dapat dilihat pada output model PLS 

(terlampir).  Berdasarkan kerangka konseptual penelitian ini, maka pengujian 

model hubungan dan hipotesis antara variabel dapat dilakukan dengan dua 

tahapan yaitu:  (1) pengujian hipotesis dan koefisien jalur pengaruh langsung, 

dan (2) pengujian hipotesis dan koefisien jalur pengaruh tidak langsung 

(mediasi).  Hasil pengujian hubungan antara variabel pengaruh langsung dan 

jalur pengaruh tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut.     

 
5.7.1.  Pengujian Hipotesis, dan Koefisien Jalur Pengaruh Langsung. 

Pengujian hipotesis secara langsung atas pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan, dan kinerja 

karyawan.  Berdasarkan model empirik penelitian selanjutnya dilakukan 

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan melalui pengujian koefisien jalur 

model persamaan struktural. Pengujian hipotesis di dalam analisis PLS 

menggunakan uji t-statistik dengan mengaplikasikan metode resampling 

bootstrap. Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung  ditunjukkan              

pada Tabel 5.16. 

Tabel 5.16 
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung  

Hipotesis 

Hubungan antar 
Variabel 

Koefisien 
Jalur 

t-statistik 
tkritis=1.960 

Keterangan 
Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Endogen 

H1 
Kompensasi 

Berbasis 
Kinerja (X) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 
0.138 1.319 

Tidak 
Signifikan 

H2 
Kompensasi 

Berbasis 
Kinerja (X) 

Motivasi 
Kerja (Y1) 

0.683 10.656 Signifikan 

H3 
Kompensasi 

Berbasis 
Kinerja (X) 

Kepuasan 
Kerja (Y2) 

0.478 5.276 Signifikan 
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Lanjutan Tabel 5.16 

Hipotesis 

Hubungan antar 
Variabel Koefisien 

Jalur 
t-statistik      
tkritis=1.960 

Keterangan 
Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Endogen 

H4 
Motivasi 

Kerja (Y1) 
Kepuasan 
Kerja (Y2) 

0.48 5.572 Signifikan 

H5 
Motivasi 

Kerja (Y1) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 
0.235 2.943 Signifikan 

H6 
Kepuasan 
Kerja (Y2) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 
0.599 4.703 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Hasil analisis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.16, dan Gambar 5.1, 

tampak pengaruh langsung antar variabel penelitian baik yang signifikan maupun  

tidak signifikan.  Dari enam  hipotesis pengaruh langsung antar variabel yang 

diuji, terdapat lima hipotesis pengaruh langsung yang berpengaruh signifikan, 

dan satu hipotesis pengaruh langsung yang berpengaruh tidak signifikan. 

Variabel kompensasi berbasis kinerja (X) berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Z), sedangkan variabel kompensasi berbasis kinerja (X) 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan (Y1), dan variabel 

kepuasan kerja karyawan (Y2), begitu juga dengan variabel motivasi kerja 

karyawan (Y1) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja 

karyawan (Y2), dan variabel kinerja karyawan (Z), variabel kepuasan kerja 

karyawan (Y2) berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Z). 

Hasil pengujian tersebut juga disajikan dalam bentuk grafik berupa diagram jalur 

sebagai berikut: 
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0.683 (s)
 

 

0.480 (s)
 

 

0.138 (ts)
 

 

0.478 (s)
 

 

 
Gambar 5.1 

Diagram Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: S = Signifikan; TS = Tidak Signifikan 
Sumber: Data Primer Diolah, 2017 

 
Hasil pengujian hipotesis yang disajikan berdasarkan Tabel 5.16 dan   

Gambar 5.1 secara keseluruhan diuraikan dalam penjelasan mengenai hasil 

pengujian hipotesis sebagai berikut: 

  
5.7.1.1.  Pengaruh Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan 

(H1).  

 
Hasil analisis persamaan struktural dengan menggunakan PLS pengaruh 

langsung kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 

koefisien jalur sebesar 0.138 dengan arah positif. Koefisien jalur bertanda positif 

mempunyai arti hubungan antara kompensasi berbasis kinerja dengan kinerja 

karyawan adalah searah.  Hasil penelitian diperoleh nilai t-statistik             

sebesar  1.319<1.960. Penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi berbasis 

kinerja berpengaruh positif signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan.  Dengan demikian tidak terdapat cukup bukti secara empiris untuk 

menerima hipotesis (H1), bahwa semakin tinggi kompensasi berbasis kinerja 

maka semakin meningkat kinerja karyawan.  
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Meskipun koefisien jalur yang bernilai positif (0.138), akan tetapi nilai         

t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1.319 < 1.960) sehingga hipotesis yang 

menyatakan jika semakin tinggi kompensasi berbasis kinerja maka kinerja 

karyawan akan semakin meningkat ditolak. Demikian pula sebaliknya jika 

semakin rendah kompensasi berbasis kinerja maka akan mengakibatkan 

semakin rendahnya kinerja karyawan juga ditolak. 

 
5.7.1.2. Pengaruh  Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap  Motivasi Kerja 

Karyawan (H2). 
 

Hasil analisis persamaan struktural dengan menggunakan PLS pengaruh 

langsung kompensasi berbasis kinerja terhadap motivasi kerja karyawan 

diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.683 dengan arah positif.  Koefisien 

bertanda positif memiliki arti hubungan antara kompensasi berbasis kinerja 

dengan motivasi kerja karyawan adalah searah. Hasil penelitian diperoleh        

nilai t-statistik sebesar 10.656 > 1.960 sehingga terdapat cukup bukti empiris 

untuk menerima hipotesis (H2) yakni ”kompensasi berbasis kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja karyawan”. 

Koefisien jalur bernilai positif (0.683) dengan nilai t-statistik yang lebih 

besar dari t-tabel (10.656 > 1.960) menjelaskan bahwa, semakin tinggi 

kompensasi berbasis kinerja maka mengakibatkan semakin tinggi pula motivasi 

kerja karyawan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah kompensasi berbasis 

kinerja maka semakin rendah motivasi kerja karyawan yang bekerja di sektor 

jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali. 

 
5.7.1.3.  Pengaruh  Kompensasi Berbasis Kinerja  terhadap Kepuasan  Kerja 

Karyawan (H3). 
 

Hasil analisis persamaan struktural dengan menggunakan PLS pengaruh 

langsung kompensasi berbasis kinerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.478 dengan arah positif. Koefisien 
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bertanda positif memiliki arti hubungan antara kompensasi berbasis kinerja 

dengan kepuasan kerja karyawan adalah searah. Hasil penelitian diperoleh nilai 

t-statistik sebesar  5.276 > 1.960 sehingga terdapat cukup bukti empiris untuk 

menerima hipotesis (H3) yakni ”kompensasi berbasis kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan”.  

Koefisien jalur yang bernilai positif (0.478) dengan nilai t-statistik yang lebih 

besar dari t-tabel (5.276 > 1.960) menjelaskan bahwa, semakin tinggi 

kompensasi berbasis kinerja maka mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan 

kerja karyawan, demikian pula sebaliknya semakin rendah kompensasi berbasis 

kinerja maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan yang bekerja di sektor 

jasa layanan penddikan dinggi swasta di Bali. 

 
5.7.1.4. Pengaruh  Motivasi  Kerja Karyawan  terhadap Kepuasan Kerja       

Karyawan (H4). 
 

Hasil analisis persamaan struktural dengan menggunakan PLS pengaruh 

langsung motivasi kerja karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan diperoleh 

nilai koefisien jalur sebesar 0.480 dengan arah positif. Koefisien bertanda positif 

memiliki arti hubungan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja adalah 

searah.  Hasil penelitian diperoleh nilai t-statistik sebesar 5.572 > 1.960 sehingga 

terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis (H4) yakni ”Motivasi kerja 

karyawan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan”.  

Koefisien jalur yang bernilai positif (0.480) dengan nilai t-statistik lebih 

besar dari t-tabel (5.572 > 1.960) menjelaskan bahwa, semakin tinggi motivasi 

kerja karyawan maka mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan kerja 

karyawan. Demikian pula sebaliknya semakin rendah motivasi kerja karyawan 

maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan yang bekerja di sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi swasta di Bali.  
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5.7.1.5.  Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 
(H5). 

 
Hasil analisis persamaan struktural dengan menggunakan PLS pengaruh 

langsung motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 

koefisien jalur sebesar 0.235 dengan arah positif. Koefisien jalur bertanda positif 

memiliki arti hubungan antara motivasi kerja karyawan dengan kinerja karyawan 

adalah searah. Hasil penelitian diperoleh nilai t-statistik sebesar 2.943 > 1.960 

sehingga terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis (H5) yakni 

“Motivasi kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan” 

Koefisien jalur yang bernilai positif (0.235) dengan nilai t-statistik lebih 

besar dari t-tabel (2.943 > 1.960) menjelaskan bahwa, semakin tinggi motivasi 

kerja karyawan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Demikian pula 

sebaliknya jika semakin rendah motivasi kerja karyawan maka akan 

mengakibatkan semakin rendah kinerja karyawan. 

 
5.7.1.6. Pengaruh  Kepuasan  Kerja Karyawan terhadap Kinerja        

Karyawan (H6).  
 

Hasil analisis persamaan struktural dengan menggunakan PLS pengaruh 

langsung kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 

koefisien jalur sebesar 0.599 dengan arah positif. Koefisien jalur bertanda positif 

memiliki arti hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan kinerja 

karyawan adalah searah. Hasil penelitian diperoleh nilai t-statistik              

sebesar 4.703 > 1.960 sehingga terdapat cukup bukti empiris untuk menerima 

hipotesis (H6) yakni “Kepuasan kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan”. 
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Koefisien jalur yang bernilai positif (0.599), dengan nilai t-statistik lebih 

besar dari t-tabel (4.703 > 1.960) menjelaskan bahwa semakin tinggi kepuasan 

kerja karyawan maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. Demikian pula 

sebaliknya jika semakin rendah kepuasan kerja karyawan maka akan 

mengakibatkan semakin rendah kinerja karyawan Universitas Swasta di Bali. 

Berikut adalah rangkuman pengujian hipotesis pengaruh langsung 

sebagaimana disajikan pada Tabel 5.17 

 
Tabel 5.17 

Rangkuman Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung  
  

Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Endogen 

Hipotesis Keputusan 

Kompensasi 
Berbasis Kinerja 

Kinerja 
Karyawan 

H1 

Kompensasi berbasis 
kinerja memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 

Ditolak 

Kompensasi 
Berbasis Kinerja 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

H2 

Kompensasi berbasis 
kinerja memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap 
motivasi kerja karyawan. 

Diterima 

Kompensasi 
Berbasis Kinerja 

Kepuasan Kerja 
Karyawan 

H3 

Kompensasi berbasis 
kinerja memiliki pengaruh 
positif signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan.  

Diterima 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

Kepuasan Kerja 
Karyawan 

H4 

Motivasi kerja karyawan 
memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan. 

Diterima 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

Kinerja 
Karyawan 

H5 

Motivasi kerja karyawan 
memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 

Diterima 

Kepuasan Kerja 
Karyawan 

Kinerja 
Karyawan 

H6 

Kepuasan kerja karyawan 
memiliki pengaruh positif 
signifikan terhadap 
kinerja karyawan. 

Diterima 

Sumber: Hasil analisis diolah, 2017 
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5.7.2.  Pengujian Hipotesis, dan Koefisien Jalur Pengaruh Tidak Langsung. 

Pengujian hipotesis secara tidak langsung (mediasi) peran variabel 

motivasi kerja karyawan dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan,  dan peran variabel kepuasan kerja karyawan 

dan motivasi kerja karyawan dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan. Pengujian hipotesis mediasi (intervening) 

diperlukan untuk mendeteksi kedudukan variabel antara (mediating) dalam 

model.  Pengujian dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh 

Baron dan Kenny (1986). Untuk  pengujian efek mediasi digunakan metode 

kausal step dengan teknik PLS hasilnya disajikan pada Tabel 5.18 

Pengujian koefisien jalur pengaruh tidak langsung (mediasi) bertujuan 

untuk mendeteksi kedudukan variabel mediasi dalam model.  Metode ini 

digunakan untuk menentukan sifat hubungan antara variabel baik sebagai 

variabel mediasi sempurna (complete mediation), atau mediasi sebagian (partial 

mediation) dan bukan variabel mediasi. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung 

(mediasi) antar variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 5.18 dan diagram jalur 

Gambar 5.2 berikut. 

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.18 

tampak pengaruh tidak langsung antar variabel penelitian  motivasi kerja 

karyawan dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap 

kinerja karyawan  diperoleh nilai t-statistik sebesar 7.330 > 1.960, serta nilai 

koefisien jalur sebesar 0.520, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan. 
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Tabel 5.18 

Hasil Uji Metode Kausal Step 
 

Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Mediasi 

Variabel 
Endogen 

Koefisien 
Jalur 

t-Statistik 
tkritis = 1.960 

Keterangan 

Kompensasi 
Berbasis 

Kinerja (X) 

Motivasi Kerja 
Karyawan 

(Y1) 

Kinerja 
Karyawan (Z) 

0.520 7.330 Signifikan 

Kompensasi 
Berbasis 

Kinerja (X) 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2) 

Kinerja 
Karyawan (Z) 

0.777 7.206 Signifikan 

Motivasi 
Kerja 

Karyawan 
(Y1) 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2) 

Kinerja 
Karyawan (Z) 

0.708 7.718 Signifikan 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

 
Hasil pengujian variabel kepuasan kerja karyawan dalam memediasi 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan diperoleh nilai 

t-statistik  7.206 > 1.960 dan nilai koefisien jalur  sebesar  0.777, dengan 

demikian kepuasan kerja karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya variabel kepuasan kerja 

karyawan memiliki peran dalam memediasi motivasi kerja karyawan terhadap 

kinerja karyawan ditunjukkan dari nilai t-statistik sebesar 7.718 > 1.960, serta 

nilai koefisien jalur sebesar 0.708,  hasil analisis menunjukkan variabel kepuasan 

kerja karyawan memediasi  motivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 

Pengujian koefisien jalur pengaruh tidak langsung (mediasi) bertujuan 

untuk mendeteksi kedudukan variabel mediasi dalam model. Metode ini 

digunakan untuk menentukan sifat hubungan antara variabel, baik sebagai 

variabel mediasi sempurna (complete mediation), atau mediasi sebagian (partial 
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mediation) dan bukan variabel mediasi.  Hasil pengujian pengaruh tidak langsung 

antar variabel penelitian ditunjukkan pada Tabel 5.19 dan diagram jalur     

Gambar 5.2 berikut. 

 
Tabel 5.19 

Koefisien Jalur Pengaruh Mediasi dan Pengujian Hipotesis 
 

Hipotesis 

Hubungan antar Variabel 
Koefisien 

direct 

Koefisien 

indirect 

Sifat 
Mediasi Variabel 

Eksogen 
Variabel 
Mediasi 

Variabel 
Endogen 

H7 
Kompensasi 

Berbasis 
Kinerja (X) 

Motivasi 
Kerja 

Karyawan 
(Y1) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 

0.773                        
t-statistik 

16.101 (S) 

0.428                       
t-statistik 

5.538          
(S) 

Parsial  

H8 
Kompensasi 

Berbasis 
Kinerja (X) 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 

0.773                        
t-statistik 

16.101 (S) 

0.155                       
t-statistik 

1.323    
(TS) 

complete 

H9 

Motivasi 
Kerja 

Karyawan 
(Y1) 

  
Kepuasan 

Kerja 
Karyawan 

(Y2) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 

0.792                        
t-statistik 

24,355 (S) 

0.240                       
t-statistik 

2.560     
(S) 

Parsial 

Keterangan: S= Signifikan TS= Tidak Signifikan 

Sumber: Data primer diolah, 2017 
 

Gambar 5.2 

Diagram Koefisien Jalur Pengaruh Mediasi dan Pengujian Hipotesis  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: S= Signifikan TS= Tidak Signifikan 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
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Berdasarkan hasil analisis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.19  

dimana  pengaruh langsung kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan adalah signifikan diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.773, dengan 

nilai t-statistik 16.101 > 1.960, sehingga pengujian variabel efek mediasi dengan 

teknik PLS dapat dilanjutkan.  Gambar 5.2 tampak pengaruh tidak langsung antar 

variabel penelitian. Pengujian koefisien jalur tidak langsung (mediasi) dan 

hipotesis penelitian bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang diajukan 

dapat diterima atau ditolak.  Hasil pengujian koefisien jalur pengaruh tidak 

langsung (mediasi) dan pengujian hipotesis, dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 
5.7.2.1. Pengaruh  Motivasi  Kerja Karyawan Dalam  Memediasi Kompensasi 

Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan (H7). 
 

Pengujian pengaruh variabel kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan, pada model awal dengan melibatkan variabel mediasi motivasi kerja 

karyawan diketahui bahwa kompensasi berbasis kinerja secara tidak langsung 

berpengaruh positif singgifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja 

karyawan secara langsung mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  Kompensasi berbasis kinerja secara langsung berpengaruh 

positif signifikan terhadap motivasi kerja karyawan tampak pada hasil analisis         

Tabel 5.18, dengan metode kausal step diperoleh nilai t-statistik 7.330 > 1.960, 

dan nilai koefisien jalur 0.520, sehingga motivasi kerja karyawan dinyatakan 

sebagai variabel mediasi. Dengan demikian hipotesis  (H7) yang menyatakan 

“Motivasi Kerja Karyawan memediasi pengaruh Kompensasi Berbasis Kinerja 

terhadap Kinerja Karyawan” diterima. 

Hasil pemeriksaan untuk mengetahui sifat atau jenis variabel mediasi  

dapat dilihat pada Tabel 5.19 dimana pengaruh langsung kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan adalah positif signifikan diperoleh nilai 
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koefisien jalur sebesar 0.773, dengan nilai t-statistik 16.101 > 1.960.     Hasil uji 

pengaruh tidak langsung variabel motivasi kerja karyawan menunjukkan 

penurunan nilai koefisien jalur menjadi  0.428, dan nilai  t-statistik 5.538 > 1.960, 

dengan demikian variabel motivasi kerja karyawan dalam penelitian ini 

menunjukkan sebagai variabel mediasi sebagian (partial mediation) dengan 

alasan 1). Kompensasi berbasis kinerja secara langsung memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien jalur 0.773 

dengan nilai t-statistik (16.101) sebelum memasukkan variabel mediasi.            

2). Setelah memasukkan variabel mediasi motivasi kerja karyawan, pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan menurun menjadi 0.428 

dengan nilai t-statistik 5.538, tetapi masih berpengaruh positif signifikan. 

 Dengan demikian variabel motivasi kerja karyawan dalam model penelitian 

ini dapat dikatakan sebagai variabel mediasi sebagian (partial mediation). Secara 

empiris terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa motivasi kerja karyawan 

memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan 

yang bekerja di sektor jada layanan pendidikan tinggi swasta di Bali. 

 
5.7.2.2. Pengaruh  Kepuasan  Kerja   Karyawan  Dalam   Memediasi     

Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan (H8). 
 

Pengujian pengaruh variabel kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan pada model awal dengan melibatkan variabel mediasi kepuasan kerja 

karyawan dan motivasi kerja karyawan, dapat diketahui bahwa secara tidak 

langsung kompensasi berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dan kepuasan kerja karyawan secara langsung mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan.  Kompensasi berbasis kinerja secara 

langsung berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan tampak pada 

hasil analisis dengan menggunakan metode kausal step (Tabel 5.18)       

diperoleh nilai t-statistik sebesar 7.206 > 1.960, dan nilai koefisien jalur      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

sebesar 0.777.  Sehingga kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja karyawan 

dinyatakan sebagai variabel mediasi.  Kesimpulannya adalah  hipotesis (H8) 

yang menyatakan “Kepuasan Kerja Karyawan memediasi pengaruh Kompensasi 

Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan” diterima. 

Hasil pemeriksaan untuk mengetahui sifat atau jenis variabel mediasi 

kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja karyawan pada model penelitian ini, 

dapat dilihat pada tabel 5.19. Hasil uji pengaruh tidak langsung variabel 

kepuasan  kerja  karyawan  menunjukkan  nilai  koefisien  jalur                   

sebesar  0.155, dengan nilai t-statistik 1.323 < 1.960 (tidak signifikan),  Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa peran variabel  kepuasan kerja karyawan dalam 

memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan 

besifat mediasi penuh atau sempurna (complete metiation).   

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran mediasi kepuasan kerja 

karyawan dalam memediasi kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan memiliki sifat mediasi sempurna (complete mediation). Secara empiris 

terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan, dan 

motivasi kerja karyawan memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kinerja karyawan di sector jasa layanan pendidikan di Bali. 

 
5.7.2.3. Pengaruh  Kepuasan Kerja Karyawan Dalam Memediasi Motivasi  

Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan (H9). 
 

Pengujian pengaruh variabel motivasi kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan, pada model awal dengan melibatkan variabel kompensasi berbasis 

kinerja dan variabel mediasi kepuasan kerja karyawan diketahui bahwa motivasi 

kerja karyawan secara langsung berpengaruh positif singgifikan terhadap kinerja 

karyawan.  Motivasi kerja karyawan secara langsung berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan tampak pada hasil analisis Tabel 5.19, pada 

kolom koefisien direct  diperoleh nilai t-statistik 24.355 > 1.960, dan nilai koefisien 
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jalur 0.792, sehingga kepuasan kerja karyawan dinyatakan sebagai variabel 

mediasi. Dengan demikian hipotesis  (H9) yang menyatakan “Kepuasan Kerja 

Karyawan memediasi pengaruh Motivasi Kerja Karyawan terhadap Kinerja 

Karyawan” diterima. 

Hasil pemeriksaan untuk mengetahui sifat atau jenis variabel mediasi  

dapat dilihat pada Tabel 5.19 dimana pengaruh langsung motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan adalah positif signifikan diperoleh nilai 

koefisien jalur sebesar 0.792, dengan nilai t-statistik 24.355 > 1.960.     Hasil uji 

pengaruh tidak langsung variabel kepuasan kerja karyawan menunjukkan 

penurunan nilai koefisien jalur menjadi  0.240, dan nilai t-statistik 5.560 > 1.960 

tetapi masih berpengaruh positif signifikan. Dengan demikian variabel kepuasan 

kerja karyawan dalam penelitian ini menunjukkan sebagai variabel mediasi 

sebagian (partial mediation). Secara empiris terdapat cukup bukti yang 

menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan memediasi pengaruh motivasi 

kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan 

tinggi swasta di Bali. 

Tabel 5.20 berikut menyajikan rangkuman pengujian hipotesis pengaruh 

tidak langsung (mediasi) adalah sebagai berikut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

 
Tabel 5.20 

Rangkuman Pengujian Hipotesis Pengaruh Mediasi 

Variabel 
Eksogen 

Variabel 
Mediasi 

Variabel 
Endogen 

Hipotesis Keputusan 

Kompensasi 
Berbasis 

Kinerja (X) 

Motivasi 
Kerja 

Karyawan 
(Y1) 

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 
H7 

Motivasi kerja 
karyawan 
memediasi 
pengaruh 
kompensasi 
berbasis kinerja 
terhadap kinerja 
karyawan. 

Diterima 

Kompensasi 
Berbasis 

Kinerja (X)  

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2)  

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 
H8 

Kepuasan kerja 
karyawan 
memediasi 
pengaruh 
kompensasi 
berbasis kinerja 
terhadap kinerja 
karyawan. 

Diterima 

Motivasi 
Kerja 

Karyawan 
(Y1) 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan 
(Y2)  

Kinerja 
Karyawan 

(Z) 
H9 

Kepuasan kerja 
karyawan 
memediasi 
pengaruh motivasi 
kerja karyawan 
terhadap kinerja 
karyawan. 

Diterima 

Sumber: Hasil analisis diolah, 2017. 

 
5.8. Hubungan Antara Nilai Rerata (Mean) dan Model Pengukuran (Outer 

Loading).  
 

Tujuan mengkaji korelasi antara nilai estimasi outer loading dengan nilai 

rerata (mean) untuk mengetahui kondisi setiap indikator yang dipersepsikan 

responden. Nilai rerata (mean) terbesar dapat diartikan sebagai indikator yang 

diprioritaskan dalam pelaksanaannya menurut penilaian responden.  Kemudian 

nilai outer loading bertujuan mengetahui pengukuran variabel yang terkuat 

(dominan) atau dapat di interpretasikan sebagai indikator yang memiliki 

kontribusi penting dalam merefleksikan variabel.  Rekapitulasi hasil pengujian 

nilai outer loading dan rerata (mean) dari setiap indikator variabel penelitian 

disajikan pada Tabel 5.21. 
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Tabel 5.21 
Rekapitulasi Hubungan Nilai Outer Loading dan Rerata (Mean) 

Variabel 
Penelitian 

Indikator Variabel Outer 
Loading 

Rerata 
(Mean) 

Kompensasi 
Berbasis 

Kinerja (X) 

X1 Pembayaran Kompensasi 
Finansial 

0.919 3.553 

X1.2 Pemberian Kompensasi         
Non Finansial 

0.907 3.095 

Motivasi Kerja 
Karyawan  

(Y1) 

Y1.1 Motivasi Ekstrinsik 0.798 3.583 

Y1.2 Motivasi Intrinsik 0.921 3.668 

Kepuasan 
Kerja 

Karyawan  
(Y2) 

Y2.1 Pekerjaan itu Sendiri 0.898 3.444 

Y2.2 Keamanan kerja 0.828 4.043 

Y2.3 Dukungan atasan 0.894 3.638 

Y2.4 Hubungan antar rekan kerja 0.912 3.605 

Kinerja 
Karyawan  

(Z) 

Z1 Kuantitas 0.910 3.362 

Z2 Kualitas 0.933 4.502 

Z3 Ketepatan waktu 0.886 3.776 

Sumber: Data primer diolah, 2017 

Berdasarkan pada Tabel 5.21 dapat dijelaskan mengenai persepsi 

responden terhadap fakta empiris melalui nilai rerata (mean) dan 

mengidentifikasi faktor penting atau dominan melalui nilai estimasi outer loading 

dalam merefleksikan masing-masing indikator variabel penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

 
5.8.1.  Variabel Kompensasi Berbasis Kinerja. 

Hasil analisis model pengukuran kompensasi berbasis kinerja 

menunjukkan indikator yang memiliki kontribusi dominan atau dipandang paling 

penting harus mendapat perhatian adalah indikator pembayaran kompensasi 

finansial karena memiliki nilai outer loading terbesar 0.919.  Fakta empiris dari 

penilaian responden terhadap variabel kompensasi berbasis kinerja dari indikator 

pembayaran kompensasi finansial menunjukkan nilai rerata (mean)            

sebesar 3.553.  Artinya kompensasi berbasis kinerja yang diberlakukan di sektor 

jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali dapat berjalan dengan baik apabila 
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organisasi memberikan perhatian utama pada pembayaran kompensasi finansial.  

Sehingga indikator pembayaran kompensasi finansial dipandang paling penting 

sebagai pertimbangan utama menurut penilaian responden, untuk dijadikan 

indikator pengukuran variabel kompensasi berbasis kinerja.   

Tabel 5.21 menunjukkan indikator pembayaran kompensasi finansial yang 

memiliki konstribusi dominan atau dipandang paling penting dalam merefleksikan 

variabel kompensasi berbasis kinerja dengan nilai estimasi outer loading  

terbesar  0.919.  Hasil ini mengkonfirmasi indikator pembayaran kompensasi 

finansial mempunyai kontribusi dominan atau paling penting dengan nilai outer 

loading terbesar 92% dalam merefleksikan variabel kompensasi berbasis kinerja. 

Kemudian indikator pemberian kompensasi non finansial 91% dengan nilai rerata 

(mean) 3.095. 

Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan variabel kompensasi 

berbasis kinerja pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali, yang 

memiliki kontribusi dominan atau dipandang paling penting tetapi belum 

dilaksanakan dengan baik.  Kondisi ini dapat dilihat dari fakta empiris ditunjukkan 

dengan nilai rerata (mean), bahwa indikator pembayaran kompensasi finansial 

dipandang paling diprioritaskan atau diutamakan dalam pelaksanaan kinerja 

karyawan.  Dari hasil penelitian ini dapat direkomendasikan kepada pihak 

pengelola sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali dalam praktek 

pemberian kompensasi berbasis kinerja kepada karyawan administratif paling 

dominan atau paling penting dalam merefleksikan indikator pembayaran 

kompensasi finansial memiliki nilai outer loading tertinggi yaitu 92%, dengan nilai 

rerata (mean) tertinggi 3.553. Artinya jika dilihat dari fakta empiris indikator 

pembayaran kompensasi finansial memiliki prioritas utama yang harus dilakukan 

dalam pelaksanaannya berdasarkan penilaian responden (mean), dan estimasi 

outer loading penilaian responden.   
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Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden setuju dengan 

pemberlakuan kompensasi berbasis kinerja, tetapi organisasi harus lebih 

memperhatikan besaran kompensasi berbasis kinerja yang dibayarkan kepada 

karyawan, karena selama ini pembayaran kompensasi berbasis kinerja yang 

direfleksikan dengan pembayaran kompensasi finansial sebagai indikator  dinilai 

belum bagus oleh responden. 

 
5.8.2. Variabel Motivasi Kerja Karyawan. 

Hasil analisis model pengukuran motivasi kerja karyawan menunjukkan  

indikator yang memiliki kontribusi dominan atau dipandang penting adalah 

indikator intrinsik karena memiliki nilai outer loading terbesar 0.921.  Fakta 

empiris juga menunjukkan bahwa karyawan administratif yang bekerja di sektor 

jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali belum berjalan dengan baik, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rerata (mean) sebesar 3.668, fakta ini harus menjadi 

perhatian serius bagi pihak organisasi sehingga indikator motivasi intrinsik 

dipandang penting sebagai pertimbangan  utama menurut penilaian responden, 

untuk dijadikan indikator pengukuran variabel motivasi kerja karyawan. 

Ditinjau dari hasil analisis outer loading terbesar pada penerapan motivasi 

kerja karyawan adalah indikator intrinsik hasil ini mengkonfimasi bahwa indikator 

intrinsik memiliki peran penting atau konstribusi dominan sebesar 92% dalam 

merefleksikan pengukuran variabel motivasi kerja karyawan. Selanjutnya 

indikator ekstrinsik sebesar 80% dengan nilai rerata (mean)  sebesar 3.583.  

Hasil analisis secara deskriptif variabel motivasi kerja karyawan pada sektor jasa 

layanan pendidikan di Bali menurut responden yang dipriyoritaskan atau yang    

diutamakan dalam pelaksanaannya adalah motivasi intrinsik agar kinerja 

karyawan dapat ditingkatkan. 
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 Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan variabel motivasi kerja 

karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan di Bali, yang memiliki kontribusi 

dominan atau dipandang paling penting dalam pelaksanaannya adalah indikator 

motivasi intrinsik dan sudah dilaksanakan tetapi belum mendapat perhatian yang  

baik.  Kondisi ini dapat dilihat dari fakta empiris yang ditunjukkan  dengan nilai 

rerata (mean) paling tinggi sebesar 3.668, dan memiliki nilai  outer loading yang 

lebih besar pula yaitu 92%  indikator motivasi intrinsik yang dipandang paling 

diprioritaskan atau diutamakan dalam pelaksanaan motivasi kerja karyawan.   

Dari hasil penelitian ini direkomendasikan kepada pihak pengelola sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi swasta di Bali supaya meningkatkan motivasi kerja 

karyawan yang memiliki peran dominan atau dipandang penting  adalah indikator 

motivasi intrinsik, karena motivasi kerja karyawan merupakan faktor pendorong 

karyawan baik dari dalam maupun dari luar diri karyawan itu sendiri, sehingga 

mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja karyawan. 

 
5.8.3. Variabel Kepuasan Kerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.21 bahwa indikator yang memiliki 

kontribusi dominan atau dipandang penting dalam merefleksikan variabel 

kepuasan kerja karyawan adalah indikator hubungan antar rekan kerja dengan 

nilai estimasi outer loading sebesar 0.912.  Hasil ini mengkonfirmasi bahwa 

indikator hubungan antar rekan kerja mempunyai kontribusi dominan atau 

dipandang paling penting sebesar 91% dalam merefleksikan variabel kepuasan 

kerja karyawan. Kemudian indikator pekerjaan itu sendiri sebesar 90%, indikator 

dukungan atasan langsung 89%, dan yang terendah adalah indikator keamanan 

kerja sebesar 83%. 
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Analisis deskripsi menunjukkan kondisi empiris kepuasan kerja karyawan 

pada sektor jasa layanan pendidikan di Bali diukur dengan empat indikator yaitu: 

Pekerjaan itu sendiri, Keamanan Kerja, Dukungan atasan langsung, dan indikator 

Hubungan antar rekan kerja.  Berdasarkan penilaian responden masing-masing 

indikator variabel kepuasan kerja karyawan diperoleh nilai rerata (mean) tertinggi      

sebesar 4.043 dimiliki oleh indikator keamanan kerja, keamanan kerja merupakan 

peran pendukung kepuasan kerja karyawan.  Besarnya peran yang ditunjukkan 

oleh kepuasan kerja karyawan terhadap keamanan kerja secara empiris 

mempunyai nilai rerata (mean)  sebesar 4.043, kemudian indikator dukungan 

atasan nilai rerata (mean) sebesar 3.638, selanjutnya yang memiliki nilai rerata 

(mean) terendah sebesar 3.444 adalah indikator pekerjaan itu sendiri. 

Indikator yang memiliki kontribusi dominan atau paling penting dalam 

merefleksikan kepuasan kerja karyawan adalah indikator hubungan antar rekan 

kerja dengan nilai outer loading terbesar 0.912.  Tetapi dalam fakta empiris  

organisasi sudah melaksanakannya namun responden menganggap bahwa 

kepuasan kerja karyawan belum dirasakan baik atau belum dilaksanakan dengan 

baik, fakta ini ditunjukkan dengan hasil estimasi nilai rerata (mean)             

sebesar 3.605.  Hal ini mengkonfirmasikan bahwa kepuasan kerja karyawan akan 

semakin meningkat apabila pengelola sektor jasa layanan pendidikan 

memberikan perhatian utama pada indikator hubungan antar rekan kerja yang 

memiliki kontribusi dominan sebesar 91% dalam merefleksikan variabel 

kepuasan kerja karyawan.  

Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan variabel kepuasan kerja 

karyawan pada sektor jasa layanan pendidikan di Bali, yang memiliki kontribusi 

dominan atau dipandang paling penting tetapi belum dilaksanakan dengan baik.  

Kondisi ini dapat dilihat dari fakta empiris yang ditunjukkan  dengan nilai rerata 

(mean), bahwa indikator  keamanan kerja karyawan yang dipandang paling 
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diprioritaskan atau didahulukan dalam pelaksanaannya harus menjadi perhatian 

serius karena kepuasan kerja karyawan telah dirasakan memberikan kontribusi 

baik oleh karyawan sehingga berdampak pada peningkatan kinrja karyawan. 

  
5.8.4.  Variabel Kinerja Karyawan. 

Kinerja karyawan adalah kontribusi individu kepada organisasi sebagai 

tujuan untuk pengelolaan sumberdaya manusia baik berupa fisik maupun non 

fisik yang memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.  

Berdasarkan evaluasi model pengukuran disajikan pada Tabel 5.21 menunjukkan 

bahwa  kualitas kerja merupakan indikator yang memiliki kontribusi dominan atau 

dipandang penting dalam merefleksikan pengukuran kinerja karyawan dengan 

nilai estimasi outer loading terbesar 0.933. Artinya indikator kualitas yang diukur 

melalui penyelesaian pekerjaan dengan cara terbaik, berusaha lebih keras ketika 

pekerjaan lebih sulit, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pihak terkait 

memiliki kontribusi dominan sebesar 93% dalam merefleksikan kinerja karyawan.  

Selanjutnya indikator kuantitas pekerjaan sebesar 91%, dan yang terkecil adalah 

indikator ketepatan waktu dalam bekerja dengan nilai outer loading sebesar 88%.  

Analisis deskripsi menunjukkan kondisi empiris kinerja karyawan pada 

sektor jasa layanan pendidikan di Bali diukur dengan tiga indikator yaitu: 

Kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.  Berdasarkan penilaian responden 

masing-masing indikator variabel kinerja karyawan diperoleh nilai rerata (mean) 

tertinggi sebesar 4.502 dimiliki oleh indikator kualitas, kualitas merupakan peran 

pendukung  kinerja karyawan. Selanjutnya  indikator ketepatan waktu mempunyai 

nilai rerata (mean)  sebesar 3.776, dan nilai rerata (mean) terendah            

sebesar 3.362 dimiliki oleh indikator kuantitas. 
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Indikator yang memiliki kontribusi dominan atau paling penting dalam 

merefleksikan kinerja karyawan adalah indikator kualitas kerja dengan nilai outer 

loading terbesar 0.933.  dan nilai rerata (mean) 4.502. Tetapi dalam fakta empiris 

menunjukkan bahwa rerata variabel sebesar 3.880 ini berarti responden 

menganggap kinerja karyawan belum baik, fakta ini harus menjadi perhatian 

serius dan dijadikan sebagai pertimbangan yang utama dalam pelaksanaannya.  

Hal ini mengkonfirmasikan bahwa indikator kualitas kerja karyawan memiliki 

kontribusi dominan atau peran penting dalam merefleksikan variabel kinerja 

karyawan.  

Hasil evaluasi model pengukuran menunjukkan variabel kinerja karyawan 

pada sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali, yang memiliki 

kontribusi dominan atau dipandang paling penting tetapi belum dilaksanakan 

dengan baik.  Kondisi ini dapat dilihat dari fakta empiris yang ditunjukkan  dengan 

nilai rerata (mean), bahwa indikator  kualitas kerja karyawan yang dipandang 

paling diprioritaskan atau didahulukan dalam pelaksanaan kinerja karyawan.  Dari 

hasil penelitian ini direkomendasikan kepada pihak pengelola sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta di Bali supaya meningkatkan kinerja karyawan yang 

memiliki peran dominan atau dipandang penting  adalah indikator kualitas 

dicerminkan melalui penyelesaian pekerjaan dengan cara yang terbaik, berusaha 

lebih keras ketika pekerjaan lebih sulit, dan memberikan pelayanan terbaik bagi 

pihak terkait.  
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5.9. Pembahasan. 

Hipotesis penelitian ini memuat penjelasan mengenai pengaruh antara 

variabel penelitian baik pengaruh secara langsung, maupun pengaruh secara 

tidak langsung (mediasi) mengacu pada pengujian hipotesis sebelumnya.  

Pembahasan hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 
5.9.1.  Pengaruh Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan 

Pembahasan tentang pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap 

kinerja karyawan adalah untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa kompensasi berbasis kinerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Fakta di lapangan menunjukkan 

bahwa kompensasi berbasis kinerja secara tidak langsung  memberikan dampak  

terhadap kinerja karyawan. Untuk itu perlu dibahas tentang hasil empirik 

tersebut. 

Kompensasi berbasis kinerja dalam penelitian ini diukur melalui indikator 

pembayaran kompensasi finansial dan non finansial. Indikator yang berperan 

paling dominan dalam penentuan kompensasi berbasis kinerja dalam penelitian 

ini adalah indikator pembayaran kompensasi finansial. Ditinjau dari nilai rata-rata 

responden, indikator pembayaran kompensasi finansial memiliki skor lebih besar 

dibandingkan dengan indikator non finansial.  Hasil tersebut mengindikasikan  

rata-rata responden yang diamati memberikan penilaian belum baik mengenai 

kompensasi berbasis kinerja melalui indikator pembayaran kompensasi finansial 

dicerminkan melalui pembayaran yang diberikan organisasi kepada karyawan 

atas konsistensi mereka dengan kinerja, yang berarti  responden 

mempersepsikan belum baik, terkait pemberlakuan kompensasi berbasis kinerja 

melalui indikator pembayaran kompensasi finansial. Indikator pembayaran 

kompensasi finansial memiliki peranan dalam membentuk persepsi karyawan 
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tentang kompensasi berbasis kinerja dalam organisasi sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta di Bali.  Di sisi lain indikator kinerja karyawan diukur 

melalui indikator kuantitas, kualitas dan waktu. Indikator yang dipersepsikan 

paling baik adalah kualitas yang dicerminkan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dengan cara  terbaik sesuai dengan yang dipersyaratkan atau 

diharapkan.  

Temuan di lapangan menunjukkan penilaian responden terhadap 

pelaksanakan pemberian kompensasi berbasis kinerja dalam organisasi jasa 

layanan pendidikan tinggi swasta di Bali menunjukkan persepsi belum baik 

sehingga dapat dikatakan persepsi tentang pemberian kompensasi berbasis 

kinerja dalam bentuk pembayaran kompensasi finansial dan non finansial sudah 

diterapkan tetapi belum bagus.  Ditinjau dari segi pengukuran pembayaran 

kompensasi finansial dan non finansial merupakan pengukur yang belum baik 

dalam menilai kompensasi berbasis kinerja dalam organisasi. Kondisi ini 

dicerminkan dengan bagaimana penerapan pemberian kompensasi berbasis 

kinerja yang telah dihubungkan terhadap kinerja karyawan.  

Melalui kajian model persamaan struktural diketahui bahwa kompensasi 

berbasis kinerja secara tidak langsung menunjukkan dampak positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  Temuan hasil penelitian di lapangan tidak sejalan 

dengan temuan Diaminni dan Ricci (2010), yang menyatakan pemberian 

kompensasi yang dihubungkan dengan kinerja mampu meningkatkan 

produktivitas karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu pula dari hasil 

penelitian Balzovich (2013) yang menjelaskan praktik pengelolaan sumber daya 

manusia dengan kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan kinerja 

karyawan baik secara individu maupun kelompok. Hasil juga tidak sejalan 

dengan penelitian  Kibria (2016), yang menekankan kompensasi berbasis kinerja 

sebagai sebuah bentuk pengakuan dari organisasi mampu menghasilkan 
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peningkatan kinerja secara signifikan. Hasil penelitian lain yang tidak sejalan 

dengan hasil penelitian ini adalah Xu et al. (2014); Aktar (2015); Jaid (2015); 

Wardoyo, (2015) dan    Thaief et al. (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi 

berbasis kinerja memberikan pengaruh positif signifikan bagi peningkatan kinerja 

karyawan 

 Perbedaan temuan hasil penelitian ini dikarenakan struktur pemberian 

kompensasi belum menganut sistem keadilan. Keadilan dalam hal  ini bukan 

berarti kompensasi berbasis kinerja sama rata bagi setiap karyawan, melainkan 

karyawan akan memperoleh imbalan sesuai dengan tanggung jawab 

pekerjaannya, dan besaran pemberian kompensasi berbasis kinerja jumlahnya 

masih relatif kecil.  Belum adanya kejelasan aturan menyangkut kompensasi 

berbasis kinerja terhadap karyawan yang berkinerja. Selain itu obyek penelitian 

yang berbeda juga menghasilkan temuan berbeda. Kondisi lingkungan kerja 

berbeda dan karakteristik pekerjaan berbeda dapat memberikan hasil  berbeda.  

Keragaman pengukuran kinerja karyawan, variabel motivasi kerja karyawan dan 

kepuasan kerja karyawan yang memediasi pengaruh kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan juga memberikan hasil yang berbeda.  

Namun demikian penelitian ini mendukung beberapa hasil penelitian 

diantaranya adalah Mensah dan Dogbe (2011), menyatakan bahwa kompensasi 

berbasis kinerja cenderung memberikan dampak negatif terhadap kinerja 

karyawan karena tidak adanya transparansi dalam upaya pelaksanaan praktik 

pemberian kompensasi berbasis kinerja. Pemberian kompensasi berbasis kinerja 

yang tidak adanya transparansi cenderung memunculkan kecurigaan terhadap 

karyawan terhadap organisasi dan mengakibatkan rendahnya kinerja mereka. 

Begitu pula dengan hasil penelitian Njanja (2013), menjelaskan tidak adanya 

pengaruh signifikan kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. 

Ketidak efektifan kompensasi berbasis kinerja tersebut ditengarai karena adanya 
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kecemburuan antar karyawan yang menerima kompensasi berbasis kinerja. 

Karyawan yang mendapatkan penghargaan atas kinerja yang hanya diukur 

dalam jangka waktu satu tahun sekali sehingga karyawan yang telah bekerja 

maksimal dalam satu tahun namun tidak mendapatkan kompensasi berbasis 

kinerja akan merasa iri.  Hasil tersebut sejalan dengan kajian teoritis dari    

Dessler (2013: 376), yang menyatakan pengadopsian sistem kompensasi 

berbasis kinerja harus didasarkan pada pengendalian sistem yang khusus serta 

perlunya mengenali kebutuhan-kebutuhan manusia. Selain itu perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam hubungan 

antar manusia.  

Lebih lanjut Dessler (2013: 377-378), mengajukan beberapa argumen 

kelemahan dari sistem kompensasi berbasis kinerja yang cenderung kurang 

efektif dalam menghasilkan kinerja karyawan pertama karena kompensasi 

berbasis kinerja pada umumnya terdistribusi secara tidak merata dan memiliki 

jumlah yang kecil sehingga kompensasi dalam bentuk finansial dan non finansial 

tersebut tidak benar-benar mampu membawa kesuksesan dalam menghasilkan 

pencapaian kinerja. Argumen yang kedua adalah persyaratan yang dibutuhkan 

dalam memperoleh kompensasi berbasis kinerja. Umumnya dalam mendapatkan 

pembayaran kompensasi finansial dan non finansial persayaratan yang 

dibutuhkan kurang mampu dipenuhi oleh karyawan yang telah bekerja dalam 

sebuah organisasi. Argumen ketiga adalah pendapat yang banyak didukung oleh 

ahli yang memfokuskan pada hubungan manusia dibandingkan dengan praktik-

praktik manajemen ilmiah seperti meningkatkan kinerja dengan pemberian upah 

yang lebih. Pendapat ini mengemukakan bahwa kompensasi dalam bentuk 

kompensasi berbasis kinerja umumnya dalam bentuk uang tidak memberikan 

dorongan kepada karyawan untuk berkinerja lebih secara berkesinambungan.  
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Hasil temuan penelitian bila dikaitkan dengan objek penelitian menjelaskan  

terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya pemberian 

kompensasi berbasis kinerja khususnya bagi karyawan bidang administrasi pada 

sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali. Mengacu pada argumen 

Dessler (2013) sebelumnya bahwa kompensasi dalam bentuk pembayaran 

finansial dan non finansial umumnya terdistribusi dalam jumlah yang teramat 

kecil sehingga tidak banyak karyawan menikmati bentuk sistem penghargaan 

terhadap kinerja tersebut. Tetapi walaupun sudah diberlakukan pemberian 

kompensasi berbasis kinerja  dalam bentuk pembayaran kompenasi  finansial 

dan non finansial tidak semua karyawan mampu berkinerja tinggi,  ini dipengaruhi 

seperti:  karyawan yang memiliki masa kerja  di atas 20 tahun, dan berusia 48 

tahun ke atas cenderung sulit menerima perubahan, dan  mereka sudah merasa 

nyaman dengan kedudukannya saat ini.  Sehingga hanya karyawan yang 

memiliki kinerja tinggi mendapatkan kompensasi berbasis kinerja tambahan 

diluar total pendapat yang mereka terima. Namun demikian, kadang 

menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan, apalagi dominan karyawan 

senior dan memiliki kinerja yang cenderung kurang  justru memunculkan rasa 

ketidak adilan karena merasa kurang dihargai karena mereka telah bekerja 

sekian lama dalam organisasi.  

Kultur dalam masyarakat Indonesia mengenal adanya budaya senioritas 

dalam menentukan seberapa besar peran mereka dalam organisasi. Budaya  

tersebut telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sehingga bagaimanapun 

karyawan yang memiliki peran dominan dalam organsasi adalah karyawan yang 

telah lama mendedikasikan diri mereka dalam jangka waktu lebih lama. Peran 

dari karyawan senior yang tidak memiliki kesetaraan dalam pemberian 

kompensasi berbasis kinerja karena usia yang cenderung kurang produktif akan 

menghasilkan ketidak puasan dalam pemberian sistem kompensasi berbasis 
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kinerja tersebut. Shim et al. (2014), menjelaskan bahwa penerapan budaya 

senioritas cenderung melemahkan aspek-aspek dalam pengelolaan sumber daya 

manusia. Senioritas yang menentukan berbagai kebijakan dalam organsasi 

menjadikan sistematika kegiatan operasional menjadi kurang berjalan dengan 

lancar. Didukung dengan argumen Dessler (2013) menjelaskan bahwa 

kompensasi berbasis kinerja akan berjalan dengan semestinya bila ada 

ketentuan yang jelas.  

Alasan selanjutnya yang menjelaskan ketidak efektifan kompensasi 

berbasis kinerja khusunya bagi karyawan bidang administrasi di sektor jasa 

layanan pendidikan tinggi swasta di Bali adalah tidak kentaranya sistem dalam 

menengahi pendekatan human relation organisasi. Aspek terpenting dalam 

kehidupan berorganisasi adalah hubungan manusia sebagai kunci utama. 

Kompensasi berbasis kinerja yang berfokus untuk memacu kinerja karyawan 

dirasa kurang efektif karena hanya bersifat stimulus guna meningkatkan kinerja 

karyawan. Pada kenyataannya yang terjadi adalah karyawan tidak menunjukkan 

dampak yang signifikan terhadap kinerja mereka. Aspek hubungan manusialah 

yang mengedepankan pentingnya kinerja itu sendiri. Karyawan dalam bidang 

adminstrasi pada Universitas Swasta di Bali memiliki jumlah relatif lebih kecil dari 

sebuah organisasi lainnya seperti Universitas Negeri yang memiliki jumlah 

karyawan yang jauh lebih banyak. Jumlah karyawan yang lebih sedikit 

menjelaskan bahwa keinginan dalam bekerja atau berkinerja lebih tinggi bukan 

dibangun atas dasar persaingan melalui kompensasi berbasis kinerja, namun 

dengan kinerja yang dibangung secara kelompok.  

Penerapan kompensasi berbasis kinerja pada sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta di Bali dirasa kurang mampu membangun karyawan 

yang berkinerja karena ketika karyawan tersebut terlihat lebih dominan dan 

mendapatkan kompensasi yang lebih dari karyawan lain akan menimbulkan 
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kecemburuan sosial dalam lingkungan organsasi khususnya sector jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta di Bali. Dengan demikian pendekatan yang 

mementingkan aspek hubungan antar karyawan juga perlu dibangun. Dalam 

hasil penelitian ini dijelaskan ada beberapa faktor lain yang turut mendukung 

kinerja karyawan seperti motivasi kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan 

yang lebih mempertimbangkan aspek hubungan manusia tersebut yang akan 

dijelaskan dalam bahasan selanjutnya.  

 
5.9.2. Pengaruh Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan. 
 

Fakta dilapangan menunjukkan penilaian responden terhadap variabel 

motivasi kerja karyawan dipersepsikan cukup baik oleh  responden.  Dengan 

kata lain motivasi kerja karyawan diukur melalui persepsi terhadap motivasi 

ekstrinsik dan intrinsik, maka karyawan merasa cukup baik dengan tanggapan 

tersebut. Selain itu rata-rata skor untuk penilaian motivasi juga berada pada 

kategori cukup baik. Dalam kajian ini persepsi cukup baik tersebut ditujukan 

kepada keseluruhan indikator baik ekstrinsik maupun intrinsik. Indikator yang 

berperan dominan dalam penentuan motivasi kerja karyawan dalam penelitian ini 

adalah motivasi intrinsik. Ditinjau dari nilai rata-rata responden, motivasi intrinsik 

memiliki skor lebih besar dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa karyawan justru termotivasi dengan sesuatu yang 

berkaitan dengan diri mereka sendiri seperti kesenangan dalam bekerja serta 

menikmati pekerjaan.  

Hasil pengujian hipotesis memberikan makna bahwa semakin tinggi 

kompensasi berbasis kinerja maka mengakibatkan semakin tinggi pula motivasi 

kerja karyawan. Demikian pula sebaliknya jika semakin rendah kompensasi 

berbasis kinerja akan mengakibatkan semakin rendah pula motivasi kerja 

karyawan. Temuan ini memberikan gambaran untuk meningkatkan motivasi kerja 
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karyawan perlu diberikan stimulus berupa finansial dan non fnansial sebagai 

bagian dari kompensasi berbasis kinerja. Hasil penelitian ini mendukung 

beberapa kajian riset diantaranya adalah Schimidt et al. (2011) yang 

menjelaskan kompensasi berbasis kinerja mampu memotivasi karyawan dalam 

bekerja apabila dilaksanakan dengan skema yang jelas. Olsen (2012) 

menjelaskan kompensasi berbasis kinerja mampu memacu karyawan agar 

termotivasi dalam kehadiran bekerja. Indikator motivasi mereka diukur melalui 

rendahnya ketikdakhadiran atau absensi karyawan. Olfasen et al. (2015) 

menyatakan bahwa kompensasi berbasis kinerja penting karena sebagai aspek 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia sehingga pemberian kompensasi berbasis 

kinerja berdampak pada meningkatnya motivasi pada diri mereka.               

Ghazanfar et al (2011) juga menegaskan bahwa kompensasi dalam bentuk gaji 

pokok saja tidak mampu mendukung meningkatnya motivasi kerja karyawan. 

Kompensasi dalam bentuk bonus, insentif serta uang lembur perlu menjadi 

perhatian bagi organisasi agar mampu memotivasi karyawan dalam bekerja 

dengan lebih baik.  

DelVecchio dan Wagner (2011) menjelaskan peran kompensasi berbasis 

kinerja khususnya dalam bentuk finansial dan non finansial menjadi bentuk 

penghargaan atas kinerja karyawan selama ini. Khusus dalam kajian 

penelitiannya, kompensasi berbasis kinerja mampu meningkatkan motivasi 

intrinsik karyawan. Temuan dalam riset disertasi ini juga memberikan hasil 

senada yakni motivasi kerja intrinsik sebagai indikator dengan persepsi cukup 

baik dalam mengukur motivasi kerja karyawan. Hasil tersebut menunjukkan fakta  

menarik bahwa umumnya kompensasi berbasis kinerja menunjang faktor ekstern 

dalam motivasi kerja karyawan. Motivasi ekstrinsik ditingkatkan melalui stimulus 

dari luar salah satunya kompensasi berbasis kinerja. Akan tetapi dalam kajian 

penelitian ini justru motivasi intrinsik yang berpengaruh dominan. Pengaruh 
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kompensasi berbasis kinerja terhadap motivasi intrinsik tersebut disebabkan 

karena pemberian finansial dan non finansial mampu meningkatkan tanggung 

jawab atas pekerjaan, senang dan nyaman terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

 Pekerjaan bidang administrasi merupakan pekerjaan yang tidak 

melibatkan peran strategis dalam organisasi sehingga kompensasi berbasis 

kinerja dalam bentuk finansial dan non finansial menjadi sebuah apresiasi atas 

keterlibatan karyawan dalam organisasi, dan apresiasi tersebut direspon positif 

oleh karyawan dengan bekerja penuh tanggungjawab, senang dalam melakukan 

pekerjaan, dan nyaman saat bekerja. Pendapat tersebut juga didukung penelitian 

Danish dan Usman (2010) yang menjelaskan kompensasi menjadi sebuah 

bentuk pengakuan serta apresiasi atas pertisipasi karyawan dalam organisasi 

sehingga bila ditekankan pada kompensasi berbasis kinerja maka dapat 

dikatakan sebagai alat untuk memotivasi karyawan agar bekerja secara ekstra 

dalam kegiatan berorganisasi.  

Azzizadeh (2014), menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

kerja karyawan salah satunya adalah faktor kepribadian karyawan itu sendiri. Bila 

dikaitkan dengan salah satu indikator yakni motivasi intrinsik menjadi jelas bahwa 

motivasi kerja karyawan dalam bentuk personal mampu mencerminkan motivasi 

kerja karyawan itu sendiri. Faktor personal dalam kajian empirir              

Azzizadeh (2014), menekankan adanya persepsi karyawan terhadap input dalam 

pemberian berbagai bentuk kompensasi. Bentuk kompensasi yang terwujud 

dalam imbalan berupa materi mampu membentuk persepsi dalam diri karyawan 

mengenai sebarapa besar kompensasi tersebut mampu memotivasi diri mereka. 

Kesimpulannya bahwa motivasi kerja karyawan dan persepsi terhadap 

kompensasi khususnya dalam bentuk materi memiliki hubungan satu sama lain.  
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Hasil riset disertasi ini tentunya didukung  oleh kajian teori yang 

dikembangkan (Luthans, 2011: 156). Lebih lanjut Luthans menjelaskan 

bahwa motivasi adalah proses dimulai dengan sebuah defisiensi 

psikologis yang menggerakan perilaku atau mengarahkan pada 

pencapaian tujuan. Teori hubungan antara kompensasi berbasis kinerja 

(performance-based pay) dengan motivasi kerja karyawan diajukan          

Luthans (2011), yang menjelaskan bahwa motivasi seseorang ditentukan oleh 

faktor-faktor dari dalam diri karyawan dengan mengejar apa yang menjadi 

keinginan dalam diri mereka. Pendapat tersebut senada dengan hasil penelitian 

di mana karyawan melalui motivasi intrinsik cenderung menekankan kesenangan 

terhadap pekerjaan serta menikmati pekerjaan itu sendiri sehingga bila 

dihubungkan dengan kompensasi berbasis kinerja maka kesenangan dalam 

pekerjaan bukan karena kompensasi itu sendiri melainkan stimulus tersebut 

secara tidak sadar mampu membuat karyawan memiliki tujuan untuk mencapai 

kesenangan dan bekerja penuh dengan rasa tanggungjawab. 

  
5.9.3. Pengaruh   Kompensasi  Berbasis  Kinerja  terhadap  Kepuasan   

Kerja Karyawan. 
 

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan penilaian responden terhadap 

variabel kepuasan kerja karyawan dipersepsikan cukup baik.  Dengan kata lain 

kepuasan kerja karyawan yang diukur melalui persepsi terhadap pekerjaan itu 

sendiri, keamanan kerja, dukungan atasan serta hubungan dengan rekan kerja 

dapat dikatakan cukup baik. Selain itu rata-rata skor untuk penilaian kepuasan 

kerja juga berada pada kategori cukup baik. Dalam kajian ini persepsi baik  

ditujukan oleh indikator keamanan kerja dan persepsi cukup baik ditunjukkan dari 

tiga indikator yaitu meliputi pekerjaan itu sendiri, dukungan atasan serta 

hubungan antar karyawan. Indikator yang berperan dominan dalam pembentuk 
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kepuasan kerja adalah keamanan kerja karena dipersepsikan paling baik oleh 

karyawan. Karyawan merasa puas dengan keamanan kerja yang diberikan dan 

sesuai dengan pekerjaan mereka dalam bidang administrasi.  

Hasil pengujian hipotesis memberikan makna bahwa semakin tinggi 

kompensasi berbasis kinerja, maka mengakibatkan semakin tinggi pula 

kepuasan kerja karyawan. Demikian pula sebaliknya jika semakin rendah 

kompensasi berbasis kinerja akan mengakibatkan semakin rendah pula 

kepuasan kerja karyawan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan perlu diberikan stimulus berupa finansial 

dan non finansial bentuk dari praktek pemberian kompensasi berbasis kinerja. 

Hasil penelitian mendukung kajian penelitian Lai (2011), menjelaskan  berbagai 

bentuk pemberian kompensasi yang difokuskan pada kompensasi berbasis 

kinerja menjadi salah satu bentuk kompensasi yang mampu meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. Giuss (2013), menjelaskan karyawan yang mendapat 

kompensasi berbasis kinerja menjadi bentuk apresiasi organisasi terhadap 

karyawan sehingga karyawan akan merasakan kepuasan kerja dalam diri 

mereka. Cornelissen (2011), menjelaskan kompensasi berbasis kinerja mampu 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan ketika pemberian kompensasi berbasis 

kinerja memberikan kejelasan dalam menghasilkan kepuasan. Lebih lanjut 

Hoffmans (2012), diketahui pemberian kompensasi yang berbeda sesuai kinerja 

masing-masing individu mampu menghasilkan pengaruh berbeda pula terhadap 

kepuasan kerja karyawan sehingga pemberian kompensasi berbasis kinerja 

harus bersifat transparan. 

Abdulla et al (2010), yang menjelaskan bahwa kompensasi menjadi faktor 

utama dalam mempengaruhi kepuasan kerja. Kompensasi dipandang sebagi 

kunci dalam membangun lingkungan kerja yang nyaman sehingga mendorong 

untuk meningkatkan kepuasan kerja. Pendapat tersebut senada dengan kajian 
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penelitian ini yang menjelaskan peran dominan sebuah kompensasi berbasis 

kinerja dalam membangun kepuasan kerja karyawan. Bila dikaitkan dengan 

aspek kompensasi berbasis kinerja maka kompensasi yang bersifat pokok dan 

mampu menunjang kepuasan kerja karyawan menjadi lebih efektif dengan 

adanya kompensasi berbasis kinerja. Kompensasi dalam bentuk gaji pokok 

sudah dirasakan puas oleh karyawan sehingga perlu adanya kompensasi dalam 

bentuk kompensasi berbasis kinerja agar mampu meningkatkan kepuasan itu 

sendiri. Kompensasi menjadi bagian  penting dalam pengelolaan sumber daya 

manusia karena menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kepuasan 

kerja karyawan (Hassan et al, 2013). Bozeman (2012), menjelaskan kepuasan 

kerja dipengaruhi oleh konteks dalam suatu pekerjaan. Konteks dalam bekerja 

memiliki arti yakni khusus dalam bidang persepsi karyawan atas pemberian 

kompensasi oleh organisasi. Karyawan cenderung merasakan kepuasan bila 

persepsi terhadap sistem pemberian kompensasi khususnya kompensasi 

berbasis kinerja cukup baik untuk dilaksanakan. Demikian pula pendapat  

Humera (2014), yang mengedepankan praktek-praktek pengelolaan sumber 

daya manusia khusunya dalam pemberian insentif agar dapat meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. Ketika sistem pengelolaan sumber daya manusia 

khususnya pemberian kompensasi berbasis kinerja dapat berjalan dengan 

berkualitas maka menghasilkan kepuasan dalam diri karyawan terhadap 

pekerjaan itu sendiri.  

Temuan penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dalam sektor jasa 

layanan pendidikan, yakni penelitian Khalid (2012), menjelaskan bahwa 

kompensasi mampu membangun kepuasan kerja karyawan. Lebih lanjut 

dijelaskan Kompensasi khususnya kompensasi berbasis kinerja menjadi faktor 

yang paling penting dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Senada 

dengan hasil penelitian, Saba (2011), masih di sektor jasa layanan pendidikan 
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menjelaskan dari semua peringkat faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan, kompensasi menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Kompensasi yang dimaksud meliputi gaji pokok, maupun 

tunjangan.  

Kajian teori yang mendukung hasil penelitian disertasi ini adalah teori 

Luthans (2011), yang mengatakan bahwa kompensasi berbasis kinerja yang 

diberikan kepada karyawan dapat mendorong produktivitas, dan kualitas lebih 

tinggi  Luthans menjelaskan terdapat lima cara untuk meningkatkan kepuasan 

kerja antara lain: Membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangka,  memberian 

kompensasi, tunjangan dan kesempatan promosi yang adil, menyesuaikan 

orang-orang dengan pekerjaan sesuai dengan ketertarikan dan keahlian, dan 

mendesain pekerjaan untuk membuat karyawan senang dan puas. Kepuasan 

kerja karyawan  ditinjau dari aspek kepuasan kerja cenderung mengabaikan 

faktor-faktor dalam diri mereka sendiri sebagai penyebab ketidak puasan. 

Dengan kata lain faktor-faktor dari luar dengan peran dominan dari kompensasi 

serta kompensasi berbasis kinerja telah didaya gunakan organisasi khususnya 

Universitas Swasta di Bali telah mampu menciptakan karyawan yang memiliki 

kepuasan dalam bekerja.  

Peran dari kompensasi berbasis kinerja dapat dilihat dari sudut pandang 

teori Maslow (1954). Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia dibangun 

atas landasan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis akan terpenuhi jika 

karyawan merasakan kepuasan terhadap kompensasi serta didukung dengan 

kompensasi berbasis kinerja yang memberikan dampak terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Kebutuhan dasar lainnya seperti keamanan, penghargaan hingga 

aktualisasi diri tentunya akan semakin dibangun atas dasar terpenuhinya 

kebutuhan fisiologis yang dihasilkan atas kepuasan terhadap kompensasi serta 
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dukungan atas kompensasi berbasis kinerja. Dengan kata lain kompensasi 

berbasis kinerja berperan penting dalam membangun kepuasan kerja karyawan. 

   
5.9.4.  Pengaruh  Motivasi  Kerja  Karyawan   terhadap  Kepuasan  Kerja 

Karyawan. 

Motivasi kerja karyawan merupakan hasrat dalam diri karyawan untuk 

melakukan pekerjaan karena dorongan dalam diri sendiri maupun di luar diri 

mereka,   dimana orang-orang akan bekerja demi uang, dan orang-orang akan 

bekerja lebih keras untuk pemenuhan kebutuhan dalam jangka waktu panjang. 

Motivasi merupakan proses dimulai dengan sebuah defisiensi psikologis yang 

menggerakan perilaku atau mengarahkan pada pencapaian tujuan.   

Hasil pengujian hipotesis memberikan makna bahwa semakin tinggi 

motivasi kerja karyawan, maka mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan 

kerja karyawan. Demikian pula sebaliknya jika semakin rendah motivasi kerja 

karyawan akan mengakibatkan semakin rendah pula kepuasan kerja karyawan. 

Temuan penelitian ini memberikan gambaran bila ingin membangun kepuasan 

kerja karyawan maka motivasi kerja karyawan perlu menjadi pertimbangan 

dengan melibatkan aspek motivasi dari luar atau ekstrinsik maupun dari dalam 

atau intrinsik. Hasil penelitian lapangan sesuai dengan kajian penelitian terdahulu 

oleh Saleem et al. (2010), yang menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki 

hasrat kuat dalam melaksanakan pekerjaan akan menghasilkan kepuasan 

terhadap pekerjaan mereka. Demikian pula temuan dari Jehanzeb et al. (2011), 

mengemukakan motivasi kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  

Riset terdahulu oleh Stringer et al. (2011), menekankan pentingnya 

motivasi kerja secara intrinsik dalam membangun kepuasan kerja karyawan. 

Penekanan pada aspek intrisnik ini memunculkan keinginan yang kuat untuk 
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melaksanakan pekerjaan atas dorongan dari diri sendiri, tanpa harus dipengaruhi  

faktor dari luar misalnya balas jasa oleh organisasi.  Dampak dari keinginan 

untuk tetap bekerja tanpa mengharapkan balas jasa adalah karyawan jadi lebih 

memilki penghargaan terhadap hasil kerja atas dirinya sendiri. Cun (2012), juga 

menekankan pentingnya motivasi khususnya dalam organisasi jasa yang bersifat 

non-profit. Motivasi karyawan yang muncul dari dalam dirinya akan 

mengedepankan aspek pelayanan lebih maksimal dibandingkan dengan adanya 

stimulus dari luar. Hasil dari motivasi untuk memberikan pelayanan secara 

maksimal tersebut mampu menghasilkan kepuasan pada diri karyawan itu sendiri 

sehingga peran dari motivasi atas kehendak karyawan memunculkan kepuasan 

tersendiri bagi mereka. Senada dengan pendapat hasil temuan penelitian 

terdahulu, temuan di lapangan menunjukkan peran dominan dari motivasi kerja 

secara intrinsik dalam membangun kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja 

yang direfleksikan sebagai kepuasan atas pekerjaan itu sendiri, keamanan kerja, 

dukungan atasan serta hubungan antar karyawan mampu ditingkatkan dengan 

adanya motivasi kerja yang tinggi khususnya motivasi yang berasal dari diri 

karyawan itu sendiri. Penelitian dari Arifin et al. (2014), mendukung pendapat 

tersebut dengan menyatakan bahwa motivasi karyawan tidak selamanya 

dipengaruhi oleh faktor dari luar karyawan itu sendiri. Organisasi dapat 

memberikan pengarahan dalam membangun motivasi kerja karyawan dengan 

cara penentuan tugas pokok dan tanggung jawab, dorongan dalam 

menghasilkan kreativitas serta dorongan agar tercapainya visi dan misi 

organisasi.  

Ayub (2011), menjelaskan motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan 

memiliki hubungan yang kuat. Motivasi kerja karyawan yang direfleksikan dengan 

motivasi intrinsik, ekstrinsik serta pengenalan diri berhubungan dan mampu 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan hingga 50%. Senada, dengan penelitian 
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Pelit et al. (2011), yang menjelaskan motivasi kerja karyawan didukung oleh 

organisasi melalui sebuah pemberdayaan mampu menghasilkan kepuasan 

dalam diri karyawan. Pemberdayaan sebagai bentuk dari motivasi kerja 

karyawan dapat dilakukan secara psikis maupun keprilakuan. Karyawan yang 

secara psikis memahami peran kerja mereka serta menerapkan dalam perilaku 

keseharian akan cenderung merasa puas dengan pekerjaan yang dilakukan.  

Sektor jasa layanan pendidikan sebagai lembaga nirlaba juga menentukan 

faktor-faktor yang memotivasi kerja karyawan dan dampaknya terhadap 

kepuasan kerja.  Bang (2012), menekankan adanya nilai dalam sebuah 

organisasi dalam membentuk motivasi kerja karyawan khususnya dalam 

organisasi nirlaba. Orientasi organisasi nirlaba adalah penekanan terhadap nilai 

yang diberikan kepada pihak terkait. Karyawan yang memahami nilai penting 

peran mereka dalam bekerja akan cenderung memiliki motivasi tinggi dan 

berdampak pada kepuasan terhadap pekerjaan. Taylor (2011), memberikan 

penjelasan yang senada yakni motivasi dalam memberikan layanan publik 

kepada masyarakat akan menghasilkan kepuasan kerja. Motivasi dalam 

memberikan layanan publik berperan penting dalam membentuk motivasi kerja 

karyawan khususnya dalam organisasi nirlaba yang kemudian berdampak pada 

peningkatan kepuasan kerja karyawan. Meski demikian Liu dan Tang (2012), 

tidak mengesampingkan faktor motivasi ekstrinsik itu sendiri yang diukur dengan 

kompensasi dalam memotivasi karyawan. Peran dari motivasi dalam 

memberikan layanan pada organisasi nirlaba juga perlu didukung oleh faktor 

ekstrinsik yang memfasilitasi terbentuknya motivasi kerja karyasan sehingga 

mampu meningkatkan kepuasan karyawan itu sendiri.  

Secara teoritis temuan ini dapat dijelaskan melalui teori motivasi        

Luthans (2011) yang menjelaskan bahwa karyawan akan merasa puas bila 

melihat aspek-aspek dalam diri mereka. Karyawan cenderung akan 
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mengabaikan faktor dari luar atas kepuasan kerja yang mereka peroleh. 

Karyawan akan menyatakan bahwa keberhasilan atas pekerjaan mereka yang 

mewujudkan kepuasan itu dipengaruhi oleh faktor dalam diri mereka. Penelitian 

ini senada dengan teori tersebut karena karyawan administrasi di Universitas 

Swasta di Bali yang mempersepsikan motivasi kerja secara intrinsik lebih 

dominan dibandingkan ekstrinsik merasa lebih puas dengan hasil kerja mereka. 

Kepuasan kerja mereka yang direfleksikan dengan pekerjaan itu sendiri, 

keamanan kerja, dukungan atasan serta hubungan antar karyawan dianggap 

dipengaruhi oleh kemampuan atas motivasi kerja mereka dalam diri sendiri yakni 

bertanggungjawab dalam bekerja, senang melakukan pekerjaan serta nyaman 

dalam bekerja. Meski demikian Tan et al. (2011), menegaskan baik motivasi 

secara intrinsik maupun ekstrinsik perlu mendapatkan perhatian dalam 

membangun kepuasan kerja karyawan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah 

motivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran dalam 

membangun kepuasan kerja karyawan namun motivasi kerja secara intrinsik 

berperan dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 
5.9.5.  Pengaruh Motivasi Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis memberikan makna bahwa semakin 

tinggi motivasi kerja karyawan maka mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. Temuan ini memberikan gambaran jika ingin mendorong terciptanya 

kinerja karyawan maka motivasi kerja karyawan perlu menjadi pertimbangan 

dengan melibatkan aspek motivasi dari luar atau ekstrinsik maupun dari dalam 

atau intrinsik. Temuan tersebut mendukung kajian penelitian terdahulu yang 

dilakukan Misra et al. (2013), penelitiannya menjelaskan motivasi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Lebih lanjut penelitian      

Iskandar et al. (2011), juga menjelaskan motivasi kerja karyawan mampu 
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memacu kinerja mereka.  Pendapat yang dikemukakan Tutar et al. (2011); 

Jayaweera (2015); Guo et al. (2014);  Cui et al. (2013);                   

Ismiyarto et al. (2015); Elqadri et al. (2015); Hutabarat (2015).  Adanya 

persamaan temuan dengan penelitian ini, yaitu motivasi kerja karyawan melalui 

motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik memberikan dampak terhadap kinerja 

karyawan. Obyek penelitian ini pada sektor jasa layanan pendidikan yang bersifat 

nirlaba, tetapi karyawan memiliki peran penting dalam kegiatan operasional 

organisasi.  Hal ini dikarenakan setiap aktivitas yang berhubungan dengan 

proses belajar mengajar menjadi tugas yang harus dilakukan karyawan 

administrasi. Dengan adanya karyawan yang memiliki kinerja tinggi diharapkan 

kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik.  

Meski demikian beberapa penelitian tidak menyatakan setuju pada motivasi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan yakni Abdulsalam. dan Mawoli (2012),  

melaksanakan studi yang sama yaitu studi pada  sektor jasa layanan pendidikan.  

Hasil penelitiannya menyatakan motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan motivasi yang diberikan pada organisasi dalam bentuk 

dukungan masih dirasa kurang menyeluruh. Namun demikian penelitian tersebut 

berfokus pada motivasi ekstrinsik yang menekankan peran dari organisasi 

kepada karyawan, bukan pada kontribusi karyawan itu sendiri kepada organisasi  

dalam penelitan disertasi ini bersifat reflektif.  Penelitian lain oleh Bodlaa dan 

Naeem (2014) juga menunjukkan hasil yang berbeda yakni motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Perbedaan temuan dalam penelitian ini 

disebabkan bahwa penelitian yang dilakukan Abdulsalam dan Mowali  

respondennya adalah staff akademik di Negeria, sedangkan penelitian ini 

dilakukan di Bali (Indonesia) respondennya staff administrasi. Selain itu obyek 

penelitian yang berbeda juga menghasilkan temuan yang berbeda. Kondisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 
 

lingkungan kerja yang berbeda dan karakteristik pekerjaan yang berbeda dapat 

memberikan hasil yang berbeda.  Keragaman pengukuran kinerja karyawan, 

variabel motivasi kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan yang memediasi 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan juga 

memberikan hasil yang berbeda.  

Ditinjau dari segi indikator motivasi intrinsik memiliki perbedaan dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan  Jayaweera (2014), menjelaskan faktor-faktor 

motivasi dari luar. Penelitian tersebut menjelaskan adanya faktor lingkungan fisik 

serta psikososial yang mendorong karyawan agar termotivasi sehingga memiliki 

kinerja yang diharapkan. Faktor fisik meliputi tata letak organisasi serta 

bagaimana akses karyawan dalam mencapai tempat kerja menjadi pertimbangan 

dalam membentuk motivasi kerja karyawan. Faktor psikososial meliputi kualitas 

kepemimpinan, komunitas seperti rekan kerja serta kejelasan dalam penentuan 

tugas. Cui et al. (2013), juga menjelaskan motivasi kerja karyawan dibangun 

dengan lingkungan yang nyaman dalam organisasi. Kajian penelitiannya 

menekankan aspek fisik secara ergonomis melalui suhu udara di tempat kerja. 

Tingkat kenyamanan dalam bekerja melalui suhu udara sesuai dengan 

kebutuhan karyawan mampu mendorong mereka agar termotivasi dalam bekerja. 

Lebih lanjut dampaknya terhadap kinerja adalah, karyawan merasa termotivasi 

karena lingkungan kerja kondusif dalam aspek fisik tersebut mampu 

meningkatkan kinerja karyawan.  

Akan tetapi kajian penelitian lain lebih cenderung menekankan aspek 

motivasi secara intrinsik dalam memotivasi diri karyawan. Guo et al. (2014), 

secara spesifik menjelaskan tentang peran motivasi kerja secara intrinsik 

dibangun atas dasar kebutuhan dalam pencapaian pretasi kerja memberikan 

dampak positif dalam meningkatnya kinerja karyawan. Karyawan cenderung 

akan merasa termotivasi jika memiliki tanggung jawab yang kuat serta memiliki 
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pencapaian tujuan secara pribadi dalam organisasi tersebut. Demikian pula  

Tutar et al. (2011), yang senada dengan hasil penelitian tersebut menjelaskan 

karyawan memiliki kecenderungan untuk memotivasi diri mereka sendiri karena 

adanya keinginan untuk memperoleh prestasi dalam bekerja. Prestasi ini 

membangun pencapaian tujuan yang dikehendaki karyawan, sehingga mereka 

akan memiliki peran kerja ekstra mendorong mereka dalam meraih kinerja itu 

sendiri. Berbagai kajian penelitian menekankan peran motivasi ekstrinsik serta 

intrinsik maka penelitian ini juga memberikan dukungan yang sama meski lebih 

menekankan aspek intrinsik dalam diri karyawan daripada faktor diluar yang 

berpengaruh terhadap motivasi.  

Sokro (2012), menjelaskan motivasi kerja dapat dibangun atas potensi diri 

karyawan itu sendiri. Karyawan yang memiliki potensi untuk menghasilkan kinerja  

lebih tinggi cenderung memiliki motivasi lebih kuat dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan itu sendiri. Baik motivasi maupun kinerja sama-sama dimiliki oleh 

karyawan yang potensial, keduanya memliki hubungan timbal balik saling 

mempengaruhi satu sama lain. Gillet (2012), menambahkan motivasi kerja 

karyawan dihasilkan karena faktor situasional cenderung memberikan efek positif 

terhadap kinerja karyawaan. Namun demikian perlu digaris bawahi kemungkinan 

faktor motivasi yang dipengaruhi dari luar juga mampu menghasilkan sikap 

negatif yang cenderung menghasilkan penurunan kinerja karyawan. 

Sektor jasa layanan pendidikan di Bali berperan dalam memberikan 

layanan pendidikan bersifat publik bagi masyarakat. Peran dari motivasi dalam 

memberikan layanan publik tanpa melihat imbalan bersifat materi pada 

organisasi nirlaba juga menjadi salah satu dorongan untuk memacu kinerja 

karyawan. Belle (2012), mengungkapkan  motivasi dalam pemberian layanan 

publik yang bersifat  non-profit menghasilkan kinerja karyawan secara signifikan. 

Didukung oleh Ojokuku (2013), menekankan organisasi khusus dalam sektor 
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jasa layanan pendidikan, menjelaskan motivasi karyawan bidang akademik 

termotivasi dalam bekerja mampu menghasilkan kinerja lebih baik di mana 

kinerja itu sendiri diukur melalui penilaian atasan secara langsung.              

Mawoli (2013), mengungkapkan khusus dalam organisasi jasa layanan 

pendidikan memerlukan motivasi yang cukup tinggi agar karyawan lebih 

memaksimalkan kinerja mereka. Lebih lanjut dijelaskan motivasi didukung oleh 

organisasi dalam memfasilitasi kegiatan operasional karyawan maka mampu 

menghasilkan kinerja lebih baik lagi.   

Secara teoritis beberapa ahli juga menjelaskan bahwa motivasi dibutuhkan 

dalam membangun kinerja karyawan bisa ditentukan oleh faktor dari luar maupun 

dari dalam. Teori paling lama digunakan adalah teori instrumentalis             

Taylor (1911), yang mengedepankan aspek pemberian upah berbasis kinerja 

dalam memotivasi karyawan. Dilanjutkan dengan teori penguatan Hull (1957), 

juga memberikan penjelasan bahwa motivasi kerja karyawan dibentuk oleh 

faktor-faktor dari luar. Demikian pula ditinjau dari aspek hubungan manusia 

(human relation) menjelaskan kunci utama dalam membangun motivasi kerja 

karyawan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar dari karyawan agar mencapai 

aktualisasi diri dalam bekerja melalui teori konten dari Maslow (1954). Meski 

demikian tidak sedikit pula beberapa kajian teori menekankan aspek dalam diri 

karyawan dalam membangun kinerja karyawan. Teori Vroom (1964), 

menekankan aspek harapan dalam memacu motivasi dalam bekerja karyawan. 

Vroom menegaskan motivasi karyawan tidak semata-mata karena imbalan yang 

diperoleh namun karena harapan akan memperoleh sesutu yang lebih bila 

mereka melaksanakan pekerjaan dengan baik. Teori tersebut dikembangkan 

Locke (1979), yang menyatakan tujuan akhir dari karyawan itu sendirilah 

memacu motivasi kerja mereka dalam meningkatkan pencapaian kinerja. 

Motivasi kerja karyawan akan terbentuk bila karyawan itu sendiri memliki 
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penetapan tujuan yang ingin dicapai sehingga kinerja mereka akan terpenuhi. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah motivasi baik secara intrinsik maupun 

ekstrinsik memiliki peran dalam membangun kinerja karyawan.  

 
5.9.6.  Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan adalah perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya yang dihasilkan oleh usahanya sendiri (internal) dan yang 

didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya (eksternal), atas keadaan kerja, hasil 

kerja, dan kerja itu sendiri.  Kepuasan kerja merupakan respon emosional 

seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan, respon emosional yang positif 

memberikan tingkat kepuasan kerja yang besar bagi pegawa, sehingga mampu 

menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. 

Hasil pengujian hipotesis memberikan makna bahwa semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan maka mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja 

karyawan. Demikian pula sebaliknya jika semakin rendah kepuasan kerja 

karyawan akan mengakibatkan semakin rendah pula kinerja karyawan. Temuan 

ini memberikan gambaran bila ingin memacu kinerja karyawan maka perlu 

memperhatikan kepuasan kerja karyawan terlebih dahulu khusus dalam 

penelitian ini adalah melalui kerja itu sendiri, keamanan kerja, dukungan atasan 

serta hubungan antar karyawan. Temuan ini senada dengan hasil penelitian 

Imran et al. (2014),  mengatakan ada hubungan kuat antara kepuasan kerja dan 

kinerja ketika karyawan memiliki sikap positif terhadap pekerjaan akan 

menghasilkan peningkatan kinerja mereka. Maharani (2013), juga menjelaskan 

realisasi kepuasan kerja karyawan melalui tugas dan keseharian karyawan 

dalam bekerja mampu meningkatkan kinerja dalam hal kuantitas kualitas dan 

ketepatan waktu.   
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Hasil penelitian juga didukung penelitian Miao (2011), yang menjelaskan  

kepuasan kerja ditekankan pada aspek hubungan antara karyawan dengan 

atasan serta dukungan pengawas mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

Mofoluwake dan Oluremi (2013), menyatakan kepuasan kerja dengan dimensi 

input pekerjaan, kenyamanan dengan lingkungan pekerjaan serta hubungan 

antar karyawan memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja. Kajian 

tersebut memberikan penekanan pada pentingnya aspek hubungan manusia 

dalam membangun kepuasan kerja yang berdampak terhadap meningkatnya 

kinerja. Sadasa (2014), juga menjelaskan kepuasan kerja menggambarkan 

kondisi dan adanya kesenangan karyawan yang diimplementasikan terhadap 

pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam organisasi sehingga ketika 

karyawan merasa senang atau puas terhadap pekerjaan akan menghasilkan 

peningkatan kinerja karyawan.  

Kajian penelitian senada dengan Olusola (2011), menyatakan anggapan 

bahwa kepuasan kerja tidak berdampak signifikan terhadap produktivitas adalah 

tidak benar. Berbagai faktor dalam membangun kinerja karyawan salah satu 

yang paling penting adalah kepuasan kerja. Organisasi perlu mempertimbangkan 

aspek-aspek yang menjadikan karyawan merasa puas agar menghasilkan 

karyawan yang berkinerja lebih baik. Mamisheisvilli dan Rosser (2011), 

menjelaskan lebih jauh pada pentingnya pembentukan nilai-nilai yang 

menghasilkan kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan tidak hanya 

didukung pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi sehingga perlu sebuah 

sistem yang mampu menghasilkan ekspektasi lebih dari karyawan atas 

pekerjaan mereka untuk meningkatkan kinerja dalam ukuran produktivitas 

karyawan itu sendiri. Smayling (2012), juga menjelaskan nilai-nilai dalam 

organisasi membentuk kepuasan kerja seperti tanggung jawab dan pemecahan 

terhadap masalah berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. Lebih jauh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

lagi  hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan itu juga akan 

menguat seiring dengan nilai-nilai yang ada dalam individu itu sendiri meliputi 

pencapaian terhadap tugas, pandangan terhadap diri, karakteristik pekerjaan 

serta perilaku memicu dalam pencapaian kinerja. Selain itu Kepuasan kerja tidak 

hanya dilandaskan atas pekerjaan itu sendiri. Kajian penelitian ini menenkankan 

keamanan kerja yang menjadi faktor dalam merefleksikan kepuasan kerja 

sehingga mampu meningkatkan kinerja. Karatepe (2012), menjelaskan karyawan 

perlu merasakan kepuasan tidak hanya dalam pekerjaan namun juga karir yang 

mereka jalani dalam organisasi tersebut. Karyawan yang merasa puas dengan 

pencapaian karir selama berperan dalam organisasi cenderung menghasilkan 

kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.  

Karyawan bidang administrasi pada Universitas Swasta di Bali lebih 

mengedepankan aspek kepuasan dalam bidang keamanan kerja dan dukungan 

atasan sebagai landasan dalam membangun kepuasan kerja. Meski tidak 

menekankan pada aspek hubungan manusia seperti kajian penelitian yang lain, 

secara teoritis temuan ini senada dengan teori proses yang dicetuskan Porter 

dan Lawler melalui model pembentuk kinerja yang dibangun atas dasar 

kepuasan terhadap bentuk imbalan organisasi kepada karyawan. Porter dan 

Lawler dalam Luthans (2011:,168), tentang hubungan secara langsung antara 

motivasi dengan kinerja karyawan. Lawler lebih menekankan kepada peran 

penting dari keamanan kerja dan kepuasan atas keamanan kerja itu sendiri. 

Kinerja tidak akan semudah itu dibangun jika tidak adanya sebuah proses 

berkesinambungan antara kepuasan yang ditekankan kepada imbalan yang 

diberikan organisasi kepada karyawan. Pada umumnya kinerja karyawan 

dibangun atas dasar pemberian keamanan kerja yang mendorong motivasi 

namun demikian kepuasan terhadap keamanan kerja itu sendiri menjadi kunci 

utama dalam membangun kinerja karyawan. Istilah yang diungkapkan dalam 
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mengukur seberapa puas terhadap kinerja tersebut adalah melalui feedback atau 

umpan balik kinerja yang telah dihasilkan. Ketika karyawan berkinerja tinggi 

maupun rendah maka respon terhadap seberapa baik proses dalam mencapai 

kinerja tersebut terutama peran dari kompensasi menjadi pertimbangan utama.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian beserta kajian empirik 

serta teoritis yang mendukung adalah kepuasan kerja karyawan berperan 

dominan dalam meningkatkan kinerja karyawan perlu ditinjau dari aspek 

kepuasan terhadap proses dalam pemberian keamanan kerja serta bagaimana 

keamanan kerja itu sendiri menjadi sebuah sistem keamanan kerja bagi 

karyawan. Tidak dipungkiri juga peran dari faktor hubungan manusia seperti 

dukungan atasan serta, hubungan antar karyawan memiliki peran dalam 

membangun kepuasan kerja karyawan yang berdampak pada kinerja mereka.  

 
5.9.7. Peran Motivasi  Kerja Karyawan dalam Memediasi Pengaruh 

Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan. 
 

Hasil analisis koefisien jalur menunjukkan bahwa kompensasi berbasis 

kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja karyawan. 

Selanjutnya motivasi kerja karyawan memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil temuan tersebut memberikan makna dalam 

meningkatkan kinerja karyawan memerlukan adanya proses berurutan antara 

kompensasi berbasis kinerja melalui perantara motivasi kerja karyawan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yang menyatakan bahwa 

kompensasi berbasis kinerja berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan oleh 

Schimidt et al. (2011); Olsen et al. (2012); Ghazanfar et al. (2011); DelVecchio 

dan Wagner (2011); Danish dan Usman (2010); Rasheed et al. (2014).  Selain itu 

motivasi kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan juga didukung 

oleh hasil penelitian Misra et al. (2013);  Iskandar et al. (2011);                      
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Tutar et al. (2011); Jayaweera (2015); Guo et al. (2014); Cui et al (2013);  

Ismiyarto et al. (2015); Elqadri et al. (2015); Hutabarat (2015). 

Hasil pengujian hipotesis menegaskan bahwa motivasi kerja memiliki peran 

dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan sehingga memberikan makna bahwa hubungan antara kompensasi 

berbasis kinerja dengan kinerja karyawan diperkuat oleh motivasi kerja. Temuan 

ini sesuai dengan kajian penelitian oleh Weibel et al. (2009), yang menyatakan 

kompensasi berbasis kinerja tidak benar-benar mempengaruhi kinerja karyawan 

karena karyawan tertarik terhadap pekerjaan memiliki motivasi tersendiri dalam 

bekerja sehingga terdapat motivasi dalam diri karyawan (intrinsik) menjelaskan 

hubungan kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan.          

Hendijani et al. (2016), dalam hasil temuannya juga menegaskan motivasi kerja 

karyawan baik secara intrinsik maupun ekstrinsik memiliki peran dalam 

memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja berbentuk external reward 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian juga mendukung  penelitian              

Gungor (2011),  menjelaskan motivasi berperan penting dalam memediasi sistem 

pemberian kompensasi dalam organisasi khususnya kompensasi berbasis 

kinerja terhadaap meningkatnya kinerja karyawan. Kompensasi berbasis kinerja 

sebagai bagian dalam sistem pemberian kompensasi memiliki pengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan selanjutnya berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan Karami (2011), 

menjelaskan bahwa motivasi kerja karyawan menjadi sebuah tolak ukur dalam 

efektivitas sistem pemberian kompensasi khususnya kompensasi berbasis 

kinerja. Karyawan merasa termotivasi baik secara intrinsik maupun ekstrinsik 

dengan pemberian kompensasi berbasis kinerja akan cenderung memiliki 

peningkatan kinerja secara signifikan. Kajian penelitian tersebut menegaskan 

bahwa kompensasi berbasis kinerja tidak dapat berdiri sendiri dalam 
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menciptakan kinerja karyawan. Pembahasan sebelumnya menyatakan 

kompensasi berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja karyawan secara 

langsung. Peran motivasi dalam kajian penelitian ini menegaskan bahwa 

perannya sebagai mediasi bersifat parsial atau sebagian sehingga kompensasi 

berbasis kinerja dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

Kombinasi antara kompensasi berbasis kinerja akan menghasilkan karyawan 

berkinerja tinggi. 

Berbagai kajian secara teoritis menjelaskan banyak kelemahan yang 

menyatakan bahwa kinerja karyawan dapat dipacu dengan pemberian 

kompensasi berbasis kinerja melalui financial dan non finansial. Teori pemberian 

kompensasi berbasis kinerja melalui finansial dan non finansial oleh           

Dessler (2013), lebih mengedepankan aspek yang bersifat sainstifik dalam upaya 

menghasilkan output yang sebesar-besarnya ketimbang memperhatikan aspek 

hubungan dengan manusia itu sendiri (Armstrong, 2009). Teori inilah yang 

menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah teori yang berlandaskan asas 

hubungan manusia atau human relation. Maslow (1954), melalui teori konten 

menjelaskan bahwa karyawan akan termotivasi serta memberikan kinerja yang 

tinggi apabila kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Pendapat yang senada 

dengan teori tersebut adalah teori ERG oleh Alderfer (1972), yang menekankan 

adanya fundamental needs yang mendorong termotivasinya karyawan agar 

dapat bekerja dengan kinerja tinggi. Bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang 

menjelaskan bahwa kompensasi berbasis kinerja berpengaruh dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan maka Alderfer menjelaskan kompensasi 

dalam bentuk apapun sebagai bentuk pengakuan atas kinerja karyawan itu 

sendiri. Karyawan yang merasa diakui organisasi dalam melaksanakan tugasnya 

akan merasa termotivasi dalam bekerja sehingga berdampak pada meningkatnya 

kinerja karyawan.  
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Organisasi jasa layanan pendidikan khususnya Universitas Swasta di Bali 

dalam praktek pemberian kompensasi berbasis kinerja perlu mempertimbangkan 

aspek motivasi dan pemahaman diri terhadap karyawan secara utuh. 

Kompensasi berbasis kinerja yang diberikan harus memiliki skema atau 

ketentuan yang jelas seperti pendapat yang dikemukakan oleh Armstrong (2009), 

kompensasi dengan skema yang jelas dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Temuan ini memberikan pembuktian secara empiris bahwa kompensasi berbasis 

kinerja dengan skema yang jelas yakni bertujuan untuk mambangun motivasi 

kerja karyawan maka menghasilkan karyawan yang berkinerja tinggi. Karena itu 

sasaran perlu ditetapkan organisasi khusunya Universitas Swasta di Bali perlu 

mengedepankan aspek motivasi sebagai landasan dalam membangun hubungan 

antar manusia. Ketika motivasi kerja karyawan telah terpenuhi maka karyawan 

akan menghasilkan kinerja dengan sendirinya. 

Seperti yang diungkapkan Suliyanto (2011), dalam penggunakan metode 

kausal step yang dikembangkan Baron dan Kenny (1986), hubungan antara 

variabel seringkali harus dijelaskan melalui variabel lain, ketika variabel 

independen tidak mampu mempengaruhi secara signifikan variabel dependen, 

maka diperlukan variabel mediator.  Penelitian ini membuktikan bahwa 

kompensasi berbasis kinerja secara langsung tidak berpengaruh pada kinerja 

karyawan, sedangkan motivasi kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, maka untuk memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja 

terhadap kinerja karyawan dibutuhkan motivasi kerja karyawan sebagai variabel 

mediasi.   Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja karyawan 

berperan sebagai mediasi sebagian (partial) antara pengaruh kompensasi 

berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. 
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5.9.8. Peran Kepuasan Kerja Karyawan dalam Memediasi Pengaruh 

Kompensasi Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Karyawan. 
 

Hasil analisis koefisien jalur menunjukkan bahwa kompensasi berbasis 

kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Selanjutnya kepuasan kerja karyawan memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil temuan tersebut memberikan makna dalam 

meningkatkan kinerja karyawan tidak serta merta dipacu dengan pemberian 

finansial dan non finansial tinggi. Peningkatan kinerja perlu mempertimbangkan 

aspek hubungan manusia atau human relation yakni melalui kepuasan kerja 

karyawan yang ditinjau dari bagaimana tanggapan karyawan terhadap pekerjaan 

itu sendiri, keamanan kerja, dukungan atasan serta hubungan mereka dengan 

karyawan lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yang 

menyatakan bahwa kompensasi berbasis kinerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan oleh Abdulla et al. (2010);  Lai (2011); Gius (2013);     

Cornelissen et al. (2011); Masum et al (2015);  Saleem et al. (2010);                

Tan et al. (2011); Stringer et al. (2014); Cun (2012); dan Jehanzeb et al. (2012).  

Hasil pengujian hipotesis menegaskan bahwa kepuasan kerja memiliki 

peran dalam memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja 

karyawan sehingga memberikan makna bahwa hubungan antara kompensasi 

berbasis kinerja dengan kinerja karyawan diperkuat oleh kepuasan kerja. 

Temuan ini sesuai dengan kajian penelitian oleh Depedri et al. (2010), yang 

menjelaskan kepuasan sebagai tolak ukur dalam menjelaskan kesejahteraan 

karyawan (well-being). Karyawan merasa sejahtera ketika didukung dengan 

sistem pemberian kompensasi yang efektif maka akan menghasilkan 

peningkatan kinerja karyawan. Anik et al. (2010), juga memberikan temuan 

senada yakni kompensasi berbasis kinerja yang berwujud finansial perorangan 

dan kelompok tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Finansial secara 
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kelompok saja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan namun baik 

finansial perorangan dan kelompok mampu menciptakan kepuasan kerja dalam 

diri karyawan sehingga peran dari kepuasan itu sendirilah yang memediasi 

hubungan antara kedua bentuk kompensasi berbasis kinerja tersebut dengan 

kinerja karyawan.  

Temuan dilapangan senada dengan kajian penelitian sebelumnya namun 

dengan sudut pandang yang berbeda karena kompensasi berbasis kinerja tidak 

memberikan dampak signifikan bagi meningkatnya kinerja karyawan. Ketidak 

efektifan kompensasi berbasis kinerja tersebut menjadikan kepuasan kerja 

karyawan memiliki peran sangat mutlak dalam memediasi pengaruh variabel 

tersebut terhadap kinerja. Kepuasan kerja karyawan dalam penelitian ini dominan 

diukur melalui kepuasan kerja karyawan terhadap kompensasi berbasis kinerja. 

Makna yang diperoleh dari kajian tersebut adalah perlu adanya sebuah feedback 

dari karyawan tentang bagaimana pelaksanaan proses kompensasi berbasis 

kinerja baik secara keseluruhan maupun khusus pada peningkatan kinerja 

melalui finansial dan non finansial. Sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta 

khususnya Universitas Swasta di Bali perlu memahami secara mendalam 

bagaimana pelakasanaan pemberian kompensasi berbasis kinerja tersebut bila 

dilihat dari sudut pandang karyawan. Pemberian kompensasi berbasis kinerja 

akan lebih efektif bila karyawan telah merasa puas dengan adanya pelaksanaan 

pemberian tersebut sehingga mereka akan menunjukkan kinerja yang lebih baik.  

Porter dan Lawler dalam Luthans (2011: 167), menambahkan perlu adanya 

proses panjang dan berurutan antara bagaimana kompensasi dibentuk dan 

kepuasan kerja dibangun sehingga kinerja karyawan akan meningkat secara 

signfikan. Intisari paling penting dalam model teori Porter dan Lawler adalah 

kompensasi (reward) tidak semata-mata berperan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan namun kepuasan karja karyawan sebagai feedback adalah kunci 
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utamanya. Karyawan merasakan kepuasan dalam pemberian kompensasi yang 

tepat akan menghasilkan kinerja signifikan sesuai dengan kepuasan kerja yang 

diperoleh dari kompensasi berbasis kinerja tersebut. Kesimpulan dari model 

Porter dan Lawler dengan konsep penelitian disertasi ini adalah kompensasi 

berbasis kinerja dengan kinerja karyawan akan memiliki keterkaitan lebih kuat 

bila kepuasan kerja karyawan menjadi prioritas utama. 

Seperti diungkapkan Suliyanto (2011), dalam penggunakan metode kausal 

step yang dikembangkan Baron dan Kenny (1986), hubungan antara variabel 

seringkali harus dijelaskan melalui variabel lain, ketika variabel independen tidak 

mampu mempengaruhi secara signifikan variabel dependen, maka diperlukan 

variabel mediator.  Penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi berbasis 

kinerja secara langsung tidak berpengaruh pada kinerja karyawan, sedangkan 

kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, maka untuk 

memediasi pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan 

dibutuhkan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel mediasi. Sehingga dapat 

dibuktikan bahwa variabel kepuasan kerja karyawan mampu memediasi 

pengaruh kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan secara penuh 

(full mediation). 

 
5.9.9.  Peran Kepuasan Kerja Karyawan dalam Memediasi Pengaruh 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 
 

Hasil analisis koefisien jalur menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya kepuasan 

kerja karyawan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian yang menyatakan 

bahwa motivasi kerja  berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan oleh 

Saleem et al. (2010); Tan et al. (2011); Stringer et al. (2014); Cun (2012); 
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Jehanzeb et al. (2012); Ahmed dan Islam (2011); Arifin (2014);                  

Sudarno et al. (2016). 

Vendenaabeele (2009), secara lugas dalam hasil penelitiannya 

menjelaskan kepuasan kerja memediasi pengaruh motivasi kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan. Hayati dan Caniago (2011), menekankan motivasi 

secara intrinsik tidak serta merta berpengaruh terhadap kinerja karyawan namun 

kepuasan kerja perlu dibangun terlebih dahulu agar karyawan dapat 

meningkatkan kinerjanya.  

Anwar (2015), memberikan penjelasan yang komprehensif tentang peran 

dari  kepuasan kerja dalam memediasi hubungan antara motivasi dan kinerja 

karyawan. Penelitian tersebut mengungkapkan kepuasan kerjalah yang berperan 

dominan dalam memediasi hubungan antar variabel tersebut sedangkan motivasi 

kerja karyawan tidak. Labih lanjut dijelaskan bahwa faktor dalam kepuasan kerja 

seperti hubungan antar karyawan yang berperan dalam memediasi hubungan 

antara kompensasi dan kinerja karyawan itu sendiri.  

Kepuasan kerja karyawan menunjukkan peran paling dominan dalam 

membangun kinerja karyawan. Baik kepuasan kerja karyawan maupun motivasi 

kerja karyawan itu sendiri, keduanya mampu menghasilkan peningkatan kinerja 

karyawan yang mengarah pada kuantitas, kualitas serta efisiensi waktu. Temuan 

ini memberikan makna bahwa kombinasi antara motivasi kerja karyawan serta 

kepuasan kerja karyawan menghasilkan kinerja karyawan secara lebih baik. 

Motivasi kerja karyawan  pengaruhnya diperkuat oleh kepuasan kerja karyawan  

mengarahkan karyawan berada pada situasi organisasi yang nyaman, 

menyenangkan dan stabil. Motivasi kerja karyawan yang lebih dominan 

mengedepankan aspek personal atau intrinsik cenderung akan menghasilkan 

perpaduan yang tepat bila dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan yang 

didukung oleh keamanan kerja yang kondusif di mana peran atasan serta 
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karyawan lain membentuk kepuasan kerja itu sendiri. Motivasi kerja karyawan 

dalam diri mereka yang bersifat personal dihubungkan dengan aspek lingkungan 

sosial seperti dukungan atasan serta hubungan interpersonal dengan karyawan 

lain akan menghasilkan kinerja lebih tinggi.  

Peran kepuasan kerja karyawan dalam memediasi pengaruh kompensasi 

berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan senada dengan model pemikiran 

teoritis oleh Porter dan Lawler dalam Luthans (2011: 167), menjelaskan 

hubungan antara motivasi, kepuasan kerja serta kinerja secara utuh.  Kajian 

penelitian disertasi ini didukung dengan landasan teori dari Porter dan Lawler 

yang menjelaskan pentingnya aspek kepuasan kerja sebagai mediator dalam 

membangun kinerja melalui motivasi.  

 
5.10.  Kontribusi Penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kontribusi 

terhadap teori dan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
5.10.1.  Kontribusi Teoritis. 

Studi ini mengembangkan dan menjelaskan suatu model baru yang telah 

dibangun dari kajian empiris serta teoritis yang mendasari penelitian untuk 

meningkatkan kinerja karyawan tidak cukup hanya variabel kompensasi berbasis 

kinerja saja tetapi juga dari variabel motivasi kerja karyawan, dan kepuasan kerja 

karyawan, sehingga peneliti memasukkan variabel motivasi kerja karyawan, dan 

kepuasan kerja karyawan sebagai variabel mediasi, dan pengaruhnya terhadap 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu manajemen, khususnya 

manajemen sumber daya manusia dalam praktek penerapan kompensasi 

berbasis kinerja.  Secara rinci penjabaran teoritis penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 
 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi berbasis kinerja secara tidak 

langsung menunjukkan pengaruh terhadap kinerja karyawan. Temuan ini 

memberikan hasil yang berbeda dengan konsep kompensasi berbasis kinerja 

secara teoritis dari Armstrong (2009:319), menyatakan kompensasi berbasis 

kinerja sebagai bentuk imbalan kepada karyawan akan menghasilkan 

peningkatan kinerja. Temuan juga memberikan hasil berbeda dengan 

beberapa kajian empirik seperti Diamini dan Richi (2010);      Balzovich (2013); 

serta Wardoyo et al. (2015), yang menjelaskan pengaruh signifikan 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian justru 

mendukung pendapat Mensah dan Dogbe (2011), dan Njanja (2013), 

menjelaskan kompensasi berbasis kinerja tidak memberikan pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian konsep tentang efektivitas dari 

kompensasi berbasis kinerja melalui hasil penelitian ini memberikan gambaran 

bahwa penerapan praktik pemberian kompensasi berbasis kinerja baik secara 

finansial maupun non finansial tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja 

karyawan itu sendiri.  

2. Temuan ini memberikan muatan creating knowledde khususnya pada ilmu 

pengetahuan bidang manajemen sumber daya manusia melalui kajian tentang 

praktik-praktik pemberian kompensasi khususnya kompensasi berbasis kinerja 

yang mampu menghasilkan kinerja secara tidak langsung melalui motivasi 

kerja dan kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini sekaligus memberikan 

sumbangan pada grand theory pada bidang manajemen sumber daya 

manusia yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.  

3. Penelitian memberikan kontribusi secara empiris dengan memberikan model 

penelitian yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yakni 

Jehanzeb et al. (2012), yang memfokuskan pada hubungan terhadap 

kepuasan kerja semata serta dukungan terhadap kajian teoritis. Teori Motivasi 
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berbasis proses oleh Porter dan Lawler (1974), hanya mendasarkan peran 

motivasi dan kepuasan kerja yang dibangun oleh kompensasi dalam bentuk 

konvensional dengan kompensasi berbasis kinerja.  

4. Temuan menunjukkan bahwa kompensasi berbasis kinerja dengan indikator 

finansial dan non finansial bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi penentu 

dalam peningkatan kinerja karyawan. Faktor-faktor lain yang melibatkan aspek 

hubungan manusia menjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaan 

kompensasi berbasis kinerja dalam pengelolaan sumber daya manusia.  

5. Motivasi kerja karyawan memiliki dampak yang berkesinambungan dengan 

kepuasan kerja karyawan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Sesuai 

dengan teori Porter dan Lawler (1974), menjelaskan tentang adanya umpan 

balik atas kinerja karyawan yang diukur dengan kepuasan kerja. Hasil 

penelitian memperkuat teori tersebut dengan menekankan umpan balik 

karyawan atas pekerjaan yang menjadi faktor penentu hubungan yang 

berurutan mulai dari kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja hingga 

mengarah pada kinerja karyawan. 

 
5.10.2.  Kontribusi Praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis 

bagi pengelola sector jasa layanan pendidikan yang ada di Bali antara lain 

Universitas Warmadewa, Dwijendra, Hindu Indonesia, Mahasaraswati, 

Mahendradatta, Ngurah Rai, Pendidikan Nasional, Panji Sakti, Tabanan dan 

Dhayna Pura. Kontribusi yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi praktis yang dapat diberikan pada penelitian ini berkaitan dengan 

kompensasi berbasis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik 

pemberian kompensasi berbasis kinerja khususnya dalam objek penelitian 

yakni sektor jasa pendidikan tinggi swasta  di Bali dirasa kurang oleh para 
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karyawan sehingga memberikan dampak pada rendahnya motivasi kerja 

karyawan serta kepuasan kerja karyawan yang membuat rendahnya kinerja 

karyawan. Organisasi jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali perlu 

memanfaatkan kompensasi berbasis kinerja untuk menggerakan karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang sudah ditentukan. Pihak manajemen lebih memotivasi karyawan untuk 

menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan 

dampak pada peningkatan motivasi kerja karyawan,  kepuasan kerja 

karyawan dan kinerja karyawan itu sendiri.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahawa motivasi kerja karyawan dirasa masih 

sangat kurang khususnya dalam objek penelitian sektor jasa pendidikan tinggi 

swasta di Bali. Padahal bila ditinjau dari segi pengujian hipotesis diketahui 

motivasi memberikan dampak signifikan bagi kinerja karyawan. Organisasi 

sektor jasa layanan pendidikan tinggi swasta di Bali perlu memperhatikan 

faktor-faktor yang mendorong agar motivasi karyawan meningkat. Motivasi 

kerja karyawan khusunya dalam diri karyawan atas kesenangan dalam 

pekerjaan serta bertanggung jawab atas pekerjaan cenderung akan mampu 

meningkatkan kinerja ditinjau dari segi kuantitas,  kualitas dan waktu. 

3. Kepuasan kerja karyawan yang dirasakan karyawan selama ini dalam hasil 

penelitian memberikan dampak terhadap kinerja karyawan. Meskipun 

demikian organisasi harus memperhatikan kepuasan kerja karyawan paling 

utama yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek keamanan kerja 

karyawan, serta kompensasi berbasis kinerja yang terdistribusi secara adil, 

layak, dan proporsional guna meningkatkan kinerja karyawan. Peran 

manajemen dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif serta saling 

menjaga hubungan dan komunikasi antar karyawan yang mampu membangun 

kinerja karyawan lebih baik. 
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5.11.  Implikasi Penelitian 

1. Hasil penelitian menunjukkan sistem kompensasi berbasis kinerja harus 

dilaksanakan dengan memiliki kejelasan yang tidak hanya semata-mata 

diarahkan pada kinerja karyawan, namun perlu mempertimbangkan 

dampaknya terhadap motivasi kerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan 

terlebih dahulu sebelum mengarah pada kinerja karyawan. 

2. Hasil penelitian membuktikan bahwa motivasi kerja karyawan menjadi salah 

satu penentu dalam keberhasilan peningkatan kinerja karyawan. Demikian 

pula kepuasan kerja karyawan juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Dengan demikian kinerja karyawan dapat ditingkatkan 

dengan meninjau aspek dalam diri karyawan itu sendiri yakni motivasi secara 

intrinsik serta dukungan dari luar melalui motivasi ekstrinsik. Kepuasan kerja 

melalui sistem pekerjaan yang mampu menjamin keamanan kerja melalui 

keamanan kerja, serta hubungan dengan atasan maupun dengan karyawan 

lainnya, akan menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga berdampak 

pada peningkatan kinerja karyawan. 

3. Secara garis besar maka kompensasi berbasis kinerja yang 

diimplementasikan dengan finansial dan non finansial perlu 

mempertimbangkan aspek hubungan manusia atau human relation dalam 

sebuah organisasi. Ketika aspek hubungan manusia telah terpenuhi maka 

dapat menghasilkan pencapaian dalam pengelolaan sumber daya manusia 

yakni karyawan yang berkinerja tinggi. Temuan penelitian menjelaskan 

kombinasi antara teori manajemen ilmiah oleh Taylor (1911), yang 

menekankan kompensasi berbasis kinerja dan dampaknya pada kinerja 

karyawan dengan berbagai teori hubungan antar manusia seperti           

Maslow (1954), dengan teori motivasinya dan Herzberg (1957), dengan teori 
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Hygienya yang menjelaskan hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan 

motivasi kerja karyawan.  

 
5.12. Temuan Penelitian  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, kajian teoritis dan 

empiris, maka temuan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan dasar bagi pengembangan konsep kompensasi berbasis kinerja 

yang dapat mendorong meningkatnya motivasi kerja karyawan serta 

memperkuat kepusan kerja karyawan sebagai bagian dari anggota organisasi. 

Kompensasi berbasis kinerja yang dalam proses berkesinambungan melalui 

motivasi kerja karyawan, dan kepuasan kerja karyawan mampu meningkatkan 

kinerja karyawan itu sendiri. 

2. Kompensasi berbasis kinerja secara tidak langsung berdampak terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja karyawan, dan kepuasan kerja 

karyawan kinerja karyawan dapat ditingkatkan. Kombinasi antara motivasi 

kerja yang dipacu dengan kompensasi berbasis kinerja mampu memberikan 

stimulus bagi karyawan agar memiliki kinerja yang lebih baik. Selain itu 

kepuasan terhadap kompensasi yang diperkuat oleh tambahan pendapatan 

gaji selain total gaji yang diterima, melalui kompensasi berbasis kinerja 

mampu menghasilkan karyawan yang berkinerja tinggi. 

 
 5.13.  Keterbatasan Penelitian.  

Berbagai keterbatasan ditemui dalam penelitian ini sehingga temuan belum 

bisa memberikan gambaran secara menyeluruh. Keterbatasan tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

1. Penelitian dan pengambilan data dalam penelitian ini bersifat cross section, 

dimana data hanya diambil dalam satu waktu tertentu saja.   Hal ini dapat 

berpengaruh terhadap temuan dalam hubungan kausalitas variabel-variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

yang ada dalam penelitian ini.  Untuk pengembangan penelitian mendatang 

dapat menggunakan studi longitudinal untuk mengamati kausalitas variabel 

penelitian yaitu kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, 

kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan. 

2. Penelitian terbatas pada variabel kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja 

dan kepuasan kerja serta kinerja karyawan. Variabel diluar penelitian yang 

mampu mendukung model penelitian perlu ditambahkan seperti 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) atau Komitmen Organisasional. 

3. Kompensasi berbasis kinerja dalam penelitian ini hanya diukur melalui dua 

indikator yang disesuaikan dengan objek penelitian yakni perguruan tinggi 

swasta. Penelitian kedepannya perlu memberikan pengukuran kompensasi 

berbasis kinerja dengan berbagai macam indikator yang objek penelitiannya 

memberikan cakupan lebih luas. 

4. Penelitian terbatas pada Universitas Swasta sehingga kedepannya 

diharapkan perlu mengkomparasikan antara organisasi jasa layanan 

pendidikan negeri dan swasta bagaimana implementasi kompensasi berbasis 

kinerja yang memiliki sistem dan skema yang berbeda namun memiliki 

dampak pada kinerja karyawan itu sendiri.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait dengan 

kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, kepuasan kerja karyawan 

dan kinerja karyawan administrasi pada sektor jasa layanan pendidikan di Bali, 

maka kesimpulan penelitian ini adalah :  

1. Kompensasi berbasis kinerja yang diterima karyawan secara tidak langsung  

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja karyawan.  Sistem 

kompensasi berbasis kinerja yang penerapannya ditujukan kepada semua 

karyawan baik individu maupun kelompok yang mampu bekerja dan 

bertanggungjawab melebihi tugas pokok dan tanggungjawab yang sudah 

ditetapkan organisasi. Maka pemberian kompensasi berbasis kinerja yang 

memandang semua karyawan adalah sama, justru akan mengabaikan 

karyawan yang mendedikasikan diri mereka lebih lama dalam organisasi, dan 

cenderung menimbulkan kecemburuan sosial.  Hal ini bisa menimbulkan 

demotivasi dan pada akhirnya dikhawatirkan akan muncul sikap apatis 

terhadap organisasi. 

2. Sistem kompensasi berbasis kinerja yang diterima karyawan memiliki dampak 

yang positif signifikan terhadap motivasi kerja karyawan.  Pemberian 

kompensasi berbasis kinerja dalam bentuk finansial mampu memotivasi 

karyawan secara intrinsik karena mampu meningkatkan kesejahteraan 

karyawan dalam bidang kenyamanan dan menikmati pekerjaan. 

3. Kompensasi berbasis kinerja mampu mendorong kepuasan kerja karyawan  

atas kompensasi yang diterima karyawan. Kompensasi dalam bentuk finansial 

mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  Dimasa mendatang mereka 
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berharap penerapan kompensasi berbasis kinerja berupa finansial agar 

diberikan secara lebih adil, layak dan  proporsional berdasarkan pencapaian 

kinerja individu atau kelompok, dan ada kejelasan tentang pemberian 

finansial, dan besaran finansial  perlu mendapat pertimbangan.  

4. Motivasi kerja karyawan mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Motivasi khusunya secara intrinsik mampu menunjang kepuasan kerja yang 

dipersepsikan dengan penghargaan melalui sebuah kompensasi. Keinginan 

dari dalam atau motivasi secara instrinsik yang direfleksikan melalui tindakan 

melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab menghasilkan 

kepuasan kerja pada karyawan yang diwujudkan dengan rasa  aman dalam 

bekerja serta persepsi yang baik atas dukungan atasan dan hubungan antar 

karyawan. 

5. Motivasi kerja karyawan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Artinya 

motivasi  baik secara intrinsik maupun ekstrinsik mampu memacu kinerja 

karyawan agar bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi, maupun melebihi 

kuantitas yang dihasilkan, kualitas kerja melalui layanan serta ketepatan 

waktu dalam bekerja.  

6. Kepuasan kerja karyawan yang dirasakan mampu meningkatkan kinerja 

karyawan. Artinya kepuasan kerja karyawan yang memiliki kecenderungan 

merasa puas terhadap pekerjaan itu sendiri, keamanan kerja, dukungan 

atasan serta hubungan antar karyawan akan menciptakan situasi dalam 

organisasi yang bersifat kondusif sehingga memberikan dampak positif pada 

peningkatan kinerja karyawan.  

7. Motivasi kerja karyawan mampu berperan sebagai variabel mediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja  terhadap kinerja karyawan. Artinya motivasi 

kerja karyawan menjadi sebuah tolak ukur dalam efektivitas pemberian 

kompensasi berbasis kinerja, karyawan merasa termotivasi baik secara 
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intrinsik maupun ekstrinsik dengan pemberian kompensasi berbasis kinerja, 

dan karyawan cenderung memiliki peningkatan kinerja secara positif 

signifikan.  

8. Kepuasan kerja karyawan memediasi hubungan antara kompensasi berbasis 

kinerja terhadap kinerja karyawan. Ketika karyawan merasa puas terhadap 

pemberian kompensasi berbasis kinerja, mereka akan memberikan konstribusi  

yang lebih terhadap organisasi, apabila karyawan merasa puas maka 

kecenderungan untuk melakukan pekerjaan semakin meningkat, dan tidak 

hanya mengerjakan tugas sesuai tugas dan fungsinya melainkan juga 

bersedia melakukan pekerjaan di luar tugas dan tangung jawabnya. 

9. Kepuasan kerja karyawan memediasi hubungan antara motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja karyawan menunjukkan 

peran paling dominan dalam membangun kinerja karyawan. Baik kepuasan 

kerja karyawan maupun motivasi kerja karyawan itu sendiri, keduanya mampu 

menghasilkan peningkatan kinerja karyawan yang mengarah pada kuantitas, 

kualitas serta efisiensi waktu.  Kombinasi antara kepuasan kerja karyawan 

dan motivasi kerja karyawan menghasilkan kinerja karyawan lebih baik. 

Motivasi kerja karyawan pengaruhnya diperkuat oleh kepuasan kerja 

karyawan mengarahkan karyawan berada pada situasi organisasi yang 

nyaman, menyenangkan dan stabil, sehingga karyawan mampu menghasilkan 

kinerja lebih tinggi.  

 
6.2.  Saran. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran 

difokuskan pada variabel kompensasi berbasis kinerja, motivasi kerja karyawan, 

kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan yang perlu ditindaklanjuti, baik 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen bagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 
 

 
 

peneliti selanjutnya, maupun pimpinan Universitas Swasta di Bali. Saran yang 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Manajemen organisasi jasa layanan pedidikan swasta di Bali perlu menata 

kembali ketentuan pemberian kompensasi berbasis kinerja kepada karyawan, 

terutama ketentuan kompensasi berbasis kinerja berupa kompensasi finansial 

dan non finansial secara lebih adil, layak dan proporsional sesuai dengan 

tugas dan fungsi serta beban kerja karyawan, sehingga tugas utama seorang 

karyawan dapat tercapai secara maksimal.  Kompleksitas faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan perlu dicermati secara terus menerus.  

Kemungkinan ada faktor lain di luar variabel yang diteliti harus memberikan 

peluang untuk dikaji kembali.  

2. Perlunya membangun sistem kompensasi berbasis kinerja guna mendorong 

meningkatnya motivasi kerja karyawan, sehingga ketika karyawan memiliki 

motivasi tinggi dalam bekerja, maka kinerja karyawan juga akan berhasil 

dicapai oleh organisasi. 

3. Peran serta kepuasan kerja yang dibentuk melalui kompensasi berbasis 

kinerja serta karyawan yang termotivasi mampu menghasilkan kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri, keamanan kerja, dukungan atasan serta 

hubungan antar karyawan yang berdampak pada meningkatnya kinerja 

karyawan.  

4. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menempatkan motivasi kerja 

karyawan dan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel mediasi pengaruh 

kompensasi berbasis kinerja terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja 

karyawan memediasi pengaruh motivasi kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan.  Untuk studi berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain 

misalnya orientasi kepemimpinan maupun organizational citizenship behaviour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

 
 

agar kajian penelitian lebih luas dan mencakup berbagai aspek di bidang 

pengelolaan sumber daya manusia. 

5. Penelitian selanjutnya mengenai kompensasi berbasis kinerja pada organisasi 

jasa layanan pendidikan masih relatif terbatas, sehingga perlu 

mengembangkan penelitian serupa dalam cakupan yang lebih luas baik untuk 

sektor jasa layanan pendidikan swasta maupun negeri sehingga dapat 

diketahui implementasi dari kompensasi berbasis kinerja dari dua organisasi 

jasa layanan pendidikan tersebut. 

6. Nilai rata-rata yang cenderung rendah namun dengan indikator yang cukup 

menunjukkan bahwa praktik pemberian kompensasi berbasis kinerja masih 

dirasa kurang berjalan dengan baik khususnya di sektor jasa layanan 

pendidikan tinggi swasta di Bali, karena itu praktik kompensasi berbasis 

kinerja memerlukan kajian lebih mendalam dengan sistem dan skema atau 

ketentuan  yang jelas agar dapat berjalan dengan baik dalam organisasi.  
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