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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 2.1 Tunjangan Kinerja 

2.1.1   Penegertian Tunjangan Kinerja 

Pengertian tunjangan menurut Simamora (2004) adalah pembayaran-

pembayaran dan jasa-jasa yang melindungi dan  melengkapi gaji pokok dan 

organisasi dapat membayar semua atau sebagian dari tunjangan tersebut. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tunjangan yang disesuaikan dengan topik 

bahasan ini adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, sokongan. 

Tujangan kinerja adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada 

pekerja atau karyawan misalnya pemakaian kendaran perusahaan, makan siang gratis, 

jasa kesehatan, bantuan liburan dan lain sebagainya. Jadi, tunjangan merupakan 

kompensasi tambahan yang bertujuan mengikat karyawan agar tetap bekerja pada 

perusahaan. 

Tunjangan dalam hal ini merupakan elemen hubungan kerja dengan tingkat 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan kinerja sehingga memudahkan atau 

memperlancar pencapaian tujuan yang diharapkan. Menurut Abdurrahma Fathoni 

(2006:294) tunjangan merupakan bagian dari kompensasi. Tunjangan dipandang 

sebagai sistem imbalan. Sistem imbalan terdiri dari dua komponen yaitu kompensasi 

langsung yang berkaitan dengan prestasi kerja. 



12 

 

 
 

Adapun yang menjadi payung hukum pemberian tunjangan kinerja di 

Kementerian Agama adalah diawali dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 154 

tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama 

yang kemudian direalisasikan melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesiaa 

Nomor 29 tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan 

Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. 

Kemudian diperjelas dengan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian 

Agama Nomor 15 tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 Tentang Tata Cara 

Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama yang menyatakan 

bahwa tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri 

yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri tersebut yang sejalan dengan capaian 

kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja. 

2.1.2 Fungsi Tunjangan Kinerja 

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh terhadap 

kinerja. Dimana tunjangan dapat memotivasi pegawai untuk bekerja keras dalam 

melakukan pekerjaan dan tunjangan juga dapat memberikan semangat kerja yang 

tinggi. Semua jenis penghargaan yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan 

kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan 

perusahaan (Panggabean, 2004:132). Tujuan mengaitkan tunjangan atau upah dengan 

kinerja menurut Wirawan (2009:27) antara lain sebagai berikut : 
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1.   Untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya organisasi dengan merekrut 

dan mempertahankan retensi karyawan dengan kompetensi tinggi. 

2.   Merupakan bagian strategi organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan secara efisien dengan skema yang disusun berdasarkan 

tujuan kinerja, seperti tingkat efektivitas organisasi. 

3.   Menciptakan sistem manajemen SDM dengan sistem imbalan instriksik dan 

ekstrinsik yang meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

4.   Kompensasi juga berkaitan dengan manajemen kinerja yang mengontrol, 

mengembangkan dan mempertahankan kinerja tinggi karyawan. 

2.1.3 Tunjangan Kinerja Dalam Perspektif Islam 

Upah disebut juga ujrah dalam islam. Upah adalah bentuk kompensasi atas 

balas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja dari hasil pekerjaannya. Allah 

berfirman dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 : 

                           

                

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 

 

Quraish Shihab dalam bukunya, Tafsir Al Misbah menjelaskan, QS. At-

Taubah ayat 105 sebagai berikut:” Bekerjalah kamu demi karena Allah semata 

dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk 
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masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal 

kamu itu”. Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi (Quraish Shihab, 

2002:670). Jadi, kaitan ayat ini dengan tunjangan kinerja sangat jelas, bahwa Allah 

akan memberikan balasan yang setim[al terhadap apayang kita kerjakan didunia dan 

meminta pertanggungjawabannya. 

 

2.2 Kinerja 

2.2.1   Pengertian Kinerja 

Kinerja berasal dari kata Performance. Sementara Performance itu sendiri 

diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.  Mangkunegara (2013:67), 

mengatakan bahwa kinerja adalah merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan fungsinya sseseua dengan 

tangggungjawab yang diberikan kepadanya.  

Pengukuran kinerja memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengetahui 

tingkat kinerja mereka. Memudahkan pengkajian kinerja pegawai, lebih lanjut 

Mitchel dalam buku Sedarmayanti (2001:51), mengemukakan indikator-indikator 

kinerja sebagai berikut: 

a. Kualitas Kerja (Quality of work) 

Kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya 

yang tinggi pada gilirannya akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta 

perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
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secara sistematis sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin 

berkembang pesat. 

b. Ketepatan Waktu (Pomptnees) 

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu penyeslesaian pekerjaan dengan 

target waktu yang telah direncanakan. Setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai 

sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain. 

c. Inisiatif (Initiative) 

Mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas-

tugasdan tanggungjawab. Bawahan atau pegawai dapat melaksanakan tugas tanpa 

harus bergantung terus menerus kepada sistem. 

d. Komunikasi (Communication) 

Interaksi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan untuk mengemukakan 

saran dan pendapatnya dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Komuniksi 

akan menimbulkan kerjasama yang lebih baik dan akan terjadi hubungan-

hubungan yang semakin harmonis diantara para pegawai dan para atasan yang 

juga dapat menimbulkan perasaan yang senasib sepenanggungan. 

e. Kemampuan (Capability) 

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, ternyata yang 

dapat diintervensi atau diterapi melalui pendidikan dan latihan adalah faktor 

kemampuan yang dapat dikembangkan. 
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Uraian di atas mengatakan bahwa untuk mendapatkan kinerja pegawai yang 

optimal yang menjadi tujuan organisasi harus memperhatikan aspek-aspek kualitas 

pekerjaan, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan serta komunikasi. Ada dua 

komponen penting dalam kinerja, yaitu : 

1. Kompetensi, yaitu individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi tingkat kinerjanya. 

2. Produktifitas, kompetensi yang diatas dapat diimplementasikan kedalam tindakan 

atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja. 

Berbicara kinerja berarti kita tidak bisa melupakan kompetensi yang dimiliki 

oleh pekerja atau pegawai. Sedangkan maksud dari kompetensi di dalam manajemen 

adalah bahwa manajemen seharusnya mementingkan kemampuan dalam argumentasi 

secara efektif dan efisien, manajemen harus mementingkan analisa kemampuan 

pegawai sekarang dibandingkan dengan  kemampuan pegawai yang akan datang di 

dalam organisasi, sehingga akan bagaimana perkembangan kinerja pegawai itu, 

apakah meningkat atau menurun. 

Ciri kompetensi merupakan sekelompok perilaku yang spesifik, dapat dilihat 

dan dapat diferifikasi yang secara reliable dan logis dapat dikelompokkan bersama, 

serta suda di identifikasi sebagai hal-hal yang berpengaruh besar terhadap 

keberhasilan pekerjaan. Jenis-jenis kompetensi ada 3 yaitu : 
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1. Kompetensi Pekerjaan atau Teknis, dan 

2. Kompetensi Individual Karakteristik mendasar yang dimiliki kompetensi ada lima 

yaitu, Motif, Traits, Konsep diri, Pengetahuan dan Skill. 

3. Kompetensi Organisasi 

Mangkunegara (2013:67) mengemukakan pengertian kinerja yaitu sebagai 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikannya. Kinerja 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

Hasibuan (2002:105) mengatakan kinerja adalah suatu hasil yang didapat dari 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan seta waktu. 

Kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai 

tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu 

jabatan secara keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi 

pegawai atau kegiatan yang dilakukan. 
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2.2.2   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Mangkunegara (2013:67) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja, sebagai berikut : 

1. Faktor Kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya, pegawai yang memiliki IQ di 

atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya 

dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. 

2. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sikap merupakan kondisi mental yang mendorong 

diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. 

Berdasarkan uraian diatas, aparatur dalam pencapaian kinerja harus memiliki 

kemampuan dan motivasi kerja. Kemampuan yang dimiliki aparatur dapat berupa 

kecerdasan ataupun bakat. Motivasi yang dimiliki aparatur dilihat melalui sikap dan 

situasi kerja yang kondusif. 

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup faktor 

yang mempengaruhinya, Mahmudi (2005:21) mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sebagai berikut : 
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1. Faktor personal/individual, yaitu meliputi pengetahuan, kemampuan, percya diri, 

motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas, dalam memberikan dorongan,  

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan pimpinan team leader. 
 

3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan 

dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, keeratan dan 

kekompakan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang 

diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi. 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan 

eksternal dan internal dalam organisasi. 

2.2.3   Pengukuran Kinerja 

Agus Dharma (2003:355) mengatakan hampir semua cara pengukuran kinerja 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai 

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya) 

c. Ketetapan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan 

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Mangkunegara (2005:18-19) 

terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. 

Aspek kuantitatif, meliputi : 

1. Proses kerja dan kondisi pekerjaan 
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2. Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 

3. Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

4. Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi : 

1. Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

2. Tingkat kemampuan dalam bekerja 

3. Kemampuan menganalisis data/informasi dan kemampuan menggunakan 

mesin/peralatan 

4. Kemampuan mengevaluasi 

2.2.4   Peningkatan Kinerja 

Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, menurut Mangkunegara 

(2001:22), terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan sebagai berikut : 

1. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja 

2. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, baik 

yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan pegawai itu 

sendiri 

3. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab kekurangan 

tersebut 

4. Melakukan rencana tindakan tersebut 

5. Melakukan evaluasi, apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum 

6. Mulai dari awal, apabila perlu 
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7. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan 

2.2.5   Pengaruh antara Tunjangan Kinerja terhadap kinerja pegawai 

Kinerja individu adalah hasil kerja pegawai baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan 

tercapai bila didukung oleh beberapa faktor seperti kemampuan, motivasi, atribut 

individu dan lingkungan organisasi. 

Usaha yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai 

adalah dengan pemberian reward atau hadiah kepada pegawai. Dalam hal ini yaitu 

Tujangan kinerja adalah setiap tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja atau 

karyawan misalnya pemakaian kendaran perusahaan, makan siang gratis, jasa 

kesehatan, bantuan liburan dan lain sebagainya. Jadi, tunjangan merupakan 

kompensasi tambahan yang bertujuan mengikat karyawan agar tetap bekerja pada 

perusahaan. 

Tunjangan Kinerja hanya satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja, tunjangan kinerja berpengaruh karena tugas yang mereka kerjakan diberi 

apresiasi atau hadiah untuk lebih memberikan semangat dalam menjalankan tugas. 

Namun, para pegawai harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka 

kerjakan, setelah diberikan tunjangan kinerja bukan berarti mereka berleha-leha 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaan mereka, mereka harus memberikan kinerja 

yang baik. 
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2.2.6   Kinerja Dalam Perspektif Islam 

Bekerja dalam perspektif Islam tidak hanya  sebatas ubudiyah saja, karena 

pekerjaan merupakan proses yang frekuensi logisnya adalah amal (balasan) yang 

akan kita terima. Sesuai firman Allah SWT dalam surah an-Nahl : 97 

                                       

               

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami 

berikan Balasan kepada merke dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan. 

Ini merupakan janji Allah SWT bagi hamba-Nya yang beriman dan beramal 

soleh yaitu amal yang berpandukan Kitab Allah (Al-Quran) dan Sunnah Nabi-Nya 

Muhammad SAW. Maka Allah akan memberikan mereka kehidupan yang baik di 

dunia dan mereka juga mendapat balasan yang lebih baik daripada amal mereka di 

akhirat. 

 2.3 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ronny 

Helmawan 

(2017) 

Pengaruh Remunerasi 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Dengan 

Remunerasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja pegawai 

perwakilan BPKP Provinsi 
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Motivasi Kerja 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi Pada 

Kantor Perwakilan 

BPKP Provinsi 

Lampung 

(Skripsi) 

Lampung. Artinya bahwa pegawai 

yang memberikan persepsi yang 

baik terhadap adanya remunerasi 

yang telah diberikan selama ini 

maka kinerjnya akan semakin 

meningkat 

 

2 Anoki Herdian 

Dito  

(2010) 

Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Slamet 

Langgeng Purbalingga 

Dengan Motivasi 

Kerja  Sebagai 

Variable Intervening  

(Skripsi) 

Berdasarkan uji t yang dilakukan 

dan hasil analisis regresi linear 1 

di atas dapat diketahui bahwa 

Kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Motivasi 

dan pada hasil anallisis regresi 

linier 2 diketahui bahwa 

kompensasi dan motivasi 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Dan berdasarkan 

hasil dua analisis regresi linier di 

atas dapat dilakukan uji mediasi 

(intervening) sehingga diketahui 

bahwa variable motivasi mampu 
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menjadi variable intervening oleh 

Karena perhitungan standardized 

coeffients untuk pengaruh tidak 

langsung kompensasi terhadap 

kinerja melalui motivasi kerja 

lebih besar dibanding pengaruh 

secara langsung kompensasi 

terhadap kinerja. 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

3 Sarmina 

(2012) 

Pengaruh Tunjangan 

Kinerja Terhadap 

Motivasi Berprestasi 

Dan Kepuasan Kerja 

Pegawai Dalam 

Lingkungan Kanwil 

Direktorat Jenderal 

Pajak Di Jakarta 

(Skripsi)  

Tunjangan kinerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi berprestasi 

sebesar 9,8 % , sedangkan 90,2 % 

dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. Selain itu 

tujangan kinerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja 

sebesar 14,5 % , 

sedangkan 85,5 % 
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dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. 

4 Sirajjudin 

Saleh, 

Muhammad 

Darwis 

(2015) 

Pengaruh Tunjangan 

Kinerja Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada 

BAUK Universitas 

Negeri Makassar 

(Jurnal) 

Hasil penelitian dengan analisi 

deskriptif menunjukkan bahwa 

persepsi pegawai terhadap 

pemberian tunjangan kinerja 

sangat tinggi (85,09%) data ini 

menunjukkan bahwa pemberian 

tunjangan kinerja sudah 

memenuhi harapan pegawai. 

Tunjangan kinerja yang diterima 

pegawai yang diterima pegawai 

terbukti dapat meningkatkan 

kinerjanya.  Hal ini menunjukkan 

hasil bahwa program perbaikan 

penghasilan dalam bentuk 

tunjangan kinerja dapat 

menciptakan kesiapan organisasi.  
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No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

5 Akis 

Kusumaningsih

, Ida Hayu 

Dwimawanti, 

Zainal Hidayat 

(2015) 

Analisis Dampak 

Kebijakan Tunjangan 

Kinerja (Studi Kasus 

Badan Kepegawaian 

Negara) 

(Jurnal) 

Hasil penelitian menunjukkan 

dampak yang dirasakan pegawai 

setelah adanya kebijakan 

tunjangan kinerja. Dampak 

terhadap Prestasi Kerja secara 

umum baik dengan persentase 

70%. Dampak terhadap budaya 

kerja secara umum dengan 

persentase 71%.  Dan dampak 

terhadap pemenuhan kebutuhan 

pegawai secara umum cukup 

dengan persentase 66,1%.  

 

 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang terjadi sebelumnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sama-sama 

meneliti tentang pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja. Kemudian 

perbedaannya terletak pada tempat penelitian, jumlah sampel, variabel, metode 

analisis data, dan konsep operasional. 

 Menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 sebagai 

indikator Tunjangan Kinerja, yaitu kelas jabatan, kehadiran kerja dan capaian kerja. 



27 

 

 
 

Dan kinerja menggunakan teori Mangkunegara yang indikatornya yaitu kualitas 

kerja, kuantitas kerja, keandalan dan sikap. Pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Rokan Hulu dinilai kurang kedisiplinan dalam melaksanakan tugas 

sebagai seorang pegawai, dan peningkatan sumber daya manusia yang masih lemah. 

 

2.4 Variabel Penelitian 

Penelitian ini yang menjadi variabel penelitian yaitu sebagai berikut 

Tunjangan Kinerja (X) sebagai variabel independen dan kinerja (Y) sebagai variabel 

dependen.  

Variabel independen merupakan variabel yang disebut juga sebagai variabel 

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel dependen 

merupakan variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karna adanya variabel bebas. (Sugiyono:2013) 

 

 2.5 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara suatu penelitian yang mana 

keberadaannya perlu untuk diuji serta dibuktikan melalui penelitian. Dari latar 

belakang masalah dan kajian teoritis yang ada, maka untuk mempermudah 

penganalisaan penulis merumuskan hipotesis yaitu: diduga tunjangan kinerja 

pengaruh terhadap kinerja pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan 

Hulu. Adapun hipotesis yang penulis kemukakan sebagai berikut : 
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Hipotesis Nol (Ho) : 
 

Tidak ada pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu 

Hipotesis Alternatif (Ha) :  

Ada pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu 

 

2.6 Konsep Operasional 

Tabel 2.6.1 Konsep Operasional Tunjangan Kinerja (X) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Tunjangan 

Kinerja (X) 

Tujangan kinerja adalah setiap 

tambahan benefit yang 

ditawarkan pada pekerja atau 

karyawan misalnya pemakaian 

kendaran perusahaan, makan 

siang gratis, jasa kesehatan, 

bantuan liburan dan lain 

sebagainya 

a) Kelas jabatan 

b) Kehadiran 

kerja 

c) Capaian 

kerja 

Liker 

Sumber: Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016  
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Tabel 2.6.2 Konsep Operasional Kinerja (Y) 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kinerja (Y) hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan 

dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang 

diberikannya 

a) Kualitas kerja 

b) Kuantitas kerja 

c) Keandalan 

d) Sikap 

Likert 

Sumber : Mangkunegara 

 

 2.7 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.7.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, 2013 

 

Tunjangan Kinerja (X) 

 

Kinerja  (Y) 

 


