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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kompensasi

Menurut (Hasibuan, 2010: 118), kompensasi adalah semua pendapatan

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai

balas jasa untuk kerja mereka.(Handoko, 2012: 155).

Menurut Andrew E. sikula dalam buku (Mangkunegara, 2009:83)

mengemukakan bahwa proses administrasi upah atau gaji (kadang-kadang disebut

kompensasi) melibatkan pertimbangan atau keseimbangan perhitungan.

Kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran

tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan insentif untuk memotivasi

karyawan agar bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang tinggi.Cascio

F.Wayne dalam buku (Mangkuprawira, 2011:203).

Kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan imbalan

dalam bentuk prestasi kerja dari karyawan (Sofyandi, 2008:157).

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai

balas jasa untuk kerja atau pengabdian mereka (Soekidjo 2009: 142).

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai

pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan (Veithzal rivai, 2009:741).
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2.2 Komponen-komponen Kompensasi

a. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan

sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga

dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan.

b. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang

dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak

seperti gaji yang jumlahnya relative tetap, besarnya upah dapat

berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

c. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada

karyawan karena kinerjanya melebihi yang standar yang

ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung

diluar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa

disebut kompensasi berdasarkan kinerja.

(Veithzal rivai, 2009:744).

2.3 Tujuan Kompensasi

Banyak kasus di mana sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

keluar setelah diperoleh dengan susah payah akibat sistem kompensasi yang tidak

menarik, sehingga kompensasi bertujuan bukan hanya untuk memperoleh sumber

daya manusia yang berkualitas, tetapi juga untuk mempertahankan sumber daya

manusia (SDM) yang berkualitas tersebut.
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Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut (Hasibuan, 2010:

121) antara lain yaitu:

a. Ikatan Kerja Sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan

baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan

perjanjian yang disepakati.

b. Kepuasan Kerja

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan

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

jabatannya.

c. Pengadaan Efektif

ika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

d. Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah

memotivasi bawahannya.

e. Stabilitas Karyawan

Dengan program kompensasi atau prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin

karena turnover relatif kecil.

f. Disiplin



15

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin maka

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-

peraturan yang berlaku.

g. Pengaruh Serikat Buruh

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.

h. Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuan yang

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat

dihindarkan.

Menurut (Hasibuan, 2010:127) faktor-faktor yang mempengaruhi

besarnya kompensasi, antara lain yaitu:

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

b. Kemampuan yang dan kesediaan perusahaan

c. Serikat buruh atau organisasi karyawan

d. Produktivitas kerja karyawan

e. Pemerintah dengan undang-undang dan keppresnya

f. Biaya hidup atau cost of living

g. Posisi jabatan karyawan

h. Pendidikan dan pengalaman karyawan

i. Kondisi perekonomian nasonal

j. Jenis dan sifat pekerjaan.
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Tujuan pemberian kompensasi (Ike Kusdiyah Rachmawati 2008:144):

A. Mendapatkan karyawan yang berkualitas.

Organisasi saling bersaing dipasar tenaga kerja untuk mendapatkan

karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diminta organisasi.

B. Mempertahankan karyawan yang sudah ada.

Dengan adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat

mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap

bekerja.

C. Adanya keadilan.

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhnya rasa keadilan

pada hubungan antara manajemen dan karyawan.

D. Perubahan sikap dan perilaku.

Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat

memperbaiki sikap dan dan perilaku yang tidak menguntungkan serta

mempengaruhi produktivitas kerja.

E. Efisiensi biaya

Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat

biaya yang layak.

F. Administrasi legalitas

Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas karena

diatur dalam sebuah undang-undang.
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Dari-uraian di atas dapat diketahui bahwa penawaran dan permintaan

akan tenaga kerja mempengaruhi program kompensasi, di mana jika penawaran

jumlah tenaga kerja langka gaji cenderung tinggi, sebaliknya jika permintaan

tenaga kerja yang berkurang/kesempatan kerja menjadi langka, gaji cenderung

rendah.

2.4 Jenis-jenis Kompensasi

Kompensasi merupakan cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas

karyawannya untuk pertumbuhan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki suatu

sistem kompensasi yang berbeda-beda sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.

Menurut (Gugup Kismono, 2011:178), kompensasi dapat dibedakan dalam dua

kategori, yaitu:

1) Kompensasi Finansial.

Kompensasi finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

Kompensasi langsung berupa pembayaran upah (pembayaran atas dasar

jam kerja), gaji (pembayaran secara tetap/bulanan), dan insentif atau

bonus.Pemberian gaji tetap setiap bulannya umumnya didasarkan pada nilai

pekerjaan yang diembannya. Semakin tinggi nilai pekerjaan atau jabatannya akan

semakin tinggi pula gaji yang diterimanya tanpa mempertimbangkan kinerja yang

dihasilkannya. Penentuan nilai sebuah pekerjaan dilakukan melalui evaluasi

pekerjaan.Sebaliknya, besar kecilnya gaji insentif atu bonus dikaitkan dengan

kinerja seseorang atau kinerja organisasi. Jika seseorang menunjukkan kinerja
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yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya, maka dia berhak mendapatkan

insentif lebih besar walaupun mereka menduduki jabatan yang sama.

Kompensasi tidak langsung berupapemberian pelayanan dan fasilitas

kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program

rekreasi, libur dan cuti, konseling finansial, dan lain-lain.

2) Kompensasi Non Finansial.

Kompensasi non finansial terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

Kepuasan dari pekerjaan itu sendiri berupa tugas-tugas yang menarik,

tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian.

Kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja karyawan berupa

kebijakan yang sehat, supervisi yang kompeten, kerabat kerja yang

menyenangkan, dan lingkungan kerja yang nyaman.

2.5 Proses dalam Kebijakan Kompensasi

Menurut (Gugup Kismono, 2011:177) dalam melaksanakan kebijakan

kompensasi, perlu dikaji adanya peraturan tentang kompensasi dengan maksud

agar dapat memberikan balas jasa kepada karyawan secara adil dan terstruktur

sehingga akan memperlancar administrasi penggajian dan untuk memotivasi

karyawan supaya berprestasi. Berbagai peralatan, sistem dan kebijaksanaan dapat

digunakan untuk mempermudah proses administrasi yang kompleks. Metode yang

dapat digunakan adalah dengan :

 Analisis pekerjaan

 Evaluasi pekerjaan
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 Survei pengupahan dan penggajian

 Rencana-rencana kompensasi variabel

 Penilaian kinerja dan lain-lain.

2.6 Sistem Imbalan

Menurut (Siagian, 2010: 258) Dalam usaha mengembangkan suatu sistem

imbalan, para spesialis di bidang sumber daya manusia perlu melakukan empat

hal, yaitu :

1. Melakukan analisis pekerjaan. Artinya perlu disusun deskripsi jabatan,

uraian pekerjaan dan standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu

organisasi.

2. Melakukan penilaian pekerjaan dikaitkan dengan keadilan internal.

Dalam melakukan penilaian pekerjaan diussahankan tersusunnya

urutan peringkat pekerjaan, penentuan “nilai” untuk setiap pekerjaan,

susunan perbandingan dengan pekerjaan lain dalam organisasi dan

pemberian point untuk setiap pekerjaan.

3. Melakukan survei berbagai sistem imbalan yang berlaku guna

memperoleh bahan yang berkaitan dengan keadilan eksternal.

Organisasi yang disurvei dapat berupa instansi pemerintah yang secara

fungsional berwenang mengurus ketenaga kerjaan, kamar dagang dan

industri, organisasi profesi, serikat pekerja, organisasi-organisasi

pemakai tenaga kerja lain dan perusahaan konsultan, terutama yang

mengkhususkan diri dalam manajemen sumber daya manusia.
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4. Menentukan harga setiap pekerjaan dihubungkan dengan harga

pekerjaan sejenis ditempat lain. Dalam mengambil langkah ini

dilakukan perbandingan antara nilai berbagai pekerjaan dalam

organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja.

3.1 Pengertian Kinerja

Konsep Kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang

padanannya dalam bahasa Inggris adalah performance. Istilah performance sering

di-Indonesiakan sebagai performa. Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh

fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam

waktu tertentu (Wirawan, 2009: 5).

Menurut Cherington dalam (Khaerul Uman, 2010 : 188) mengatakan

bahwa kinerja menunjukkan pencapaian target kerja yang berkaitan dengan

kualitas, kuantitas dan waktu.

Menurut (Juavani, 2009 : 548-549), kinerja merupakan perilaku nyata

yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh

karyawan sesuai dengan peranannya dalam perusahaan.

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara,

2007:67).

Menurut (Wibowo, 2007:349), kompensasi merupakan kontra prestasi

terhadap penggunaan tenaga kerja atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga

kerja.
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Di dalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan

kompensasi dengan kinerja. Dengan kompensasi kepada pekerja diberikan

penghargaan berdasarkan kinerja dan bukan berdasarkan senioritas atau jumlah

jam kerja.

3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas

maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja

individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja

(work effort) dan dukungan organisasi.

Ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu :

a. Faktor kemampuan

Perlu penempatan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan

keahliannya

b. Faktor motivasi

Kondisi yang menggerakan diri karyawan yang terarah untuk mencapai

tujuan.Organisasi(tujuan kerja) yang merupakan dorongan yang timbul

dari dalam diri karyawan untuk melakukan kegiatan atau tugas dengan

sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan

predikat terpuji.(Mangkunegara, 2009 : 67-68).

Menurut steers dalam buku (Edi sutrisno, 2009:151) umumnya

orang percaya bahwa prestasi kerja individu merupakan fungsi gabungan

dari tiga faktor, yaitu :

1. Kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja.
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2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seseorang dalam

bekerja.

3. Tingkat motivasi kerja.

3.3 Elemen-elemen Penilaian Kinerja

a. Standar kinerja penilaian membutuhkan standar kinerja yang

mencerminkan seberapa jauh keberhasilan pekerjaan yang telah

dicapai.

b. Kinerja terukur juga membutuhkan ukuran kinerja yang yang dapat

diandalkan, seperti pengukuran rating tiap karyawan berdasarkan

jenis pekerjaannya.

(Mangkuprawira, 2011: 234)

3.3.1 Penilaian Kinerja

Penilian kinerja (performance appraisal) adalah sistem formaluntuk

menilai dan mengevaluasi kinerja tugas individu atau tim(R. Wayne Mondy,

2008: 257).

Teknik paling tua yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan

kinerja adalah penilaian (appraisal).Motivasi karyawan untuk bekerja

mengembangkan kemampuan pribadi, dan meningkatkan kemampuan dimasa

mendatang dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan

pengembangan.(Sofyandi, 2008:122).

3.4 Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan
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Menurut (Hasibuan, 2010:117), kompensasi memiliki kaitan yang sangat

erat dengan kinerja karyawan.Semakin tinggi kompensasi yang diberikan kepada

karyawan,maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang dapat di capainya.

Menurut (Siagian, 2010:253), mengatakan jika para anggota organisasi

diliputi rasa tidak puas atas kompensasi yang diterimanya, dampaknya bagi

organisasi sangat bersifat negatif. Artinya, ketidakpuasan tersebut tidaklah

terselesaikan dengan baik merupakan hal yang wajar apabila para anggota

organisasi menyatakan keinginan untuk memperoleh imbalan yang bukan saja

lebih besar, kan tetapi juga lebih adil.

Menurut (Fajar, 2010 : 154), mengemukakan beberapa tujuan

kompensasi:

a. Menarik pelamar kerja potensial,

b. Mempertahankan karyawan yang baik,

c. Meraih keunggulan kompetitif,

d. Meningkatkan kinerja,

e. Melaksanakan pembayaran sesuai dengan aturan hukum,

f. Memudahkan sasaran strategi.

Menurut (Gugup Kismono, 2011:178), kompensasi finansial terbagi dua

bagian, yaitu :

Kompensasi langsung berupa pembayaran upah (pembayaran atas dasar

jam kerja), gaji (pembayaran secara tetap/bulanan), dan insentif atau

bonus.Pemberian gaji tetap setiap bulannya umumnya didasarkan pada nilai

pekerjaan yang diembannya. Semakin tinggi nilai pekerjaan atau jabatannya akan
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semakin tinggi pula gaji yang diterimanya tanpa mempertimbangkan kinerja yang

dihasilkannya. Penentuan nilai sebuah pekerjaan dilakukan melalui evaluasi

pekerjaan.Sebaliknya, besar kecilnya gaji insentif atu bonus dikaitkan dengan

kinerja seseorang atau kinerja organisasi. Jika seseorang menunjukkan kinerja

yang lebih tinggi dibandingkan rekan kerjanya, maka dia berhak mendapatkan

insentif lebih besar walaupun mereka menduduki jabatan yang sama.

Kompensasi tidak langsung berupapemberian pelayanan dan fasilitas

kepada karyawan seperti program beasiswa pendidikan, perumahan, program

rekreasi, libur dan cuti, konseling finansial, dan lain-lain.

Berdasarkan defenisi– defenisi diatas jelaslah bahwa terdapat hubungan

yang erat antara kompensasi finansial dengan kinerja karyawan. Kebijakan

pemberian kompensasi finansial yang kurang memadai dapat berpengaruh

terhadap kinerja karyawan yaitu kurang optimal atau rendahnya kinerja karyawan.

Kompensasi karyawan merupakan elemen hubungan kerja yang sering

menimbulkan masalah dalam hubungan industrial.Masalah kompensasi,

khususnya upah, selalu menjadi perhatian manajemen organisasi, karyawan, dan

pemerintah.Manajemen memperhitungkan upah karena merupakan bagian utama

dari biaya produksi dan operasi, melukiskan kinerja karyawan yang harus dibayar,

dan mempengaruhi kemampuannya untuk merekrut tenaga kerja dengan kualitas

tertentu.Kompensasi karyawan menentukan kemampuan perusahaan untuk

mendapatkan keuntungan, terutama di perusahaan yang padat karya.Oleh karena

itu, jika memungkinkan, manajemen berupaya mengefisiensikan upah karyawan

dengan pembayaran minimal, tetapi karyawan harus berkinerja secara maksimal.
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Ketika merekrut seorang karyawan, manajemen organisasi mengharapkan

karyawan melakukan pekerjaan atau tugas tertentu dengan cara tertentu dan

menghasilkan kinerja tertentu untuk mencapai tujuan organisasi. Harapan

organisasi dikemukakan dalam bentuk deskripsi tugas (job description). Jika

seorang karyawan menghasilkan kinerja yang diharapkan manajemen, ia akan

mendapatkan kompensasi tertentu. Dalam waktu tertentu, ia akan mendapatkan

kenaikan kompensasi jika memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan manajemen

organisasi.

Bagi karyawan, upah menentukan standard dan kualitas hidupnya. Upah

ukuran tenaga, pikiran, waktu, risiko kerja, dan kinerja yang ia berikan kepada

majikan. Upah juga mencerminkan kualitas dan kebahagiaan hidupnya di hari

tua.Oleh karena itu, upah menentukan hubungan karyawan dengan majikannya,

terjadinya pemogokan, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap tempat

kerja.Sebagian besar pemogokan buruh di Indonesia disebabkan oleh tuntutan

buruh atas kenaikan upah minimum dan perbaikan jaminan sosial mereka.

Bagi pemerintah, kompensasi mempengaruhi kestabilan ekonomi makro,

yaitu tingkat pengangguran, inflasi, daya beli dan perkembangan ekonomi, serta

politik dan sosial negara.Upah menentukan jumlah pajak yang diterima

pemerintah dan kemampuannya untuk memberikan layanan publik bagi warga

negaranya.Jumlah pajak penghasilan yang dipungut pemerintah menentukan

kemampuan pemerintah untuk memberikan jaminan sosial kepada karyawan

ketika sedang bekerja dan di hari tuanya.
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Kompensasi memberikan kontribusi kepada kemakmuran masyarakat.Di

negara-negara maju, tingkat upah merupakan pencipta kemakmuran negara-

negara tersebut.Sebagian anggota masyarakat adalah pekerja, baik pada sektor

publik maupun pada sektor swasta.Upah mempengaruhi daya beli mereka untuk

membeli produk yang mereka butuhkan.Selain itu, upah juga menentukan jumlah

jenis, kuantitas dan kualitas produk yang diproduksi oleh pekerja dan dibutuhkan

oleh para anggota masyarakat.

Menurut (Wirawan, 2009: 27), upah merupakan tolak ukur kinerja

karyawan.Upah diberikan setelah karyawan menghasilkan kinerja tertentu. Tujuan

mengaitkan upah dengan kinerja antara lain sebagai berikut :

1) Upah merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mencapai tujuan

perusahaan secra efisien. Skema upah disusun berdasarkan tujuan kinerja., seperti

tingkat produktivitas dan keuntungan perusahaan.

2) Untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya organisasi dengan

merekrut dan mempertahankan retensi karyawan dengan kompetensi tinggi.

3) Menciptakan sistem manajemen SDM denga sistem imbalan intrinsik dan

ekstrinsik yang meningkatkan motivasi kerja karyawan.

4) Upah juga berkaitan dengan manajemen kinerja yang mengontrol,

mengembangkan, dan mempertahankan kinerja tinggi karyawan.

3.5 Pandangan Islam Tentang Kompensasi Finansial dan Kinerja

3.5.1 Kompensasi Finansial

Bagi setiap majikan hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari

waktu yang telah dijanjikan, saat pekerjaan itu sempurna atau di akhir pekerjaan
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sesuai kesepakatan. Jika disepakati, gaji diberikan setiap bulannya, maka wajib

diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk

bertindak zholim.

Allah Ta’ala berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah

diceraikan,

إِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَ 

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka

berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6). Dalam ayat ini

dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah

sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَْعطُوا األَِجیَر أَْجَرهُ قَْبَل أَْن یَِجفَّ َعَرقُھُ 

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR.

Ibnu Majah, shahih). Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si

pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada

kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk kezholiman.

Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

َمْطُل اْلَغنِيِّ ظُْلمٌ 



28

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman”

(HR. Bukhari no. 2400 dan Muslim no. 1564)

Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan

hukuman, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَيُّ اْلَواِجِد یُِحلُّ ِعْرَضھُ َوُعقُوبَتَھُ 

“Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan

hukuman” (HR. Abu Daud no. 3628, An Nasa-i no. 4689, Ibnu Majah no.

2427, hasan). Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada

orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan

zholim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena

kejahatannya tersebut.

Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan

Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan

upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar

ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho

akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji

mereka (setiap bulan)”.

3.5.2 Kinerja

Islam mengajak setiap umat manusia untuk berusaha berkerja serta

beramal dan selalu memberikan mamfaat bagi diri maupun bagi orang

serta dunia maupun akhirat.dalam kitab Alqur’an terdapat ayat tentang

kinerja yang terdapat pada surat An-nisa ayat 59 :
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ُسوَل  َوأُولِي األَْمِر ِمْنُكم فَإِْن تَنَاَزْعتُْم یَاَیُّھَاالَِّذینَآَمنُوا أَِطیُعواللَّھََوأَِطیُع الرَّ

لَِك  ِ َواْلیَْوِم اآلِخِرَذٰ َّ ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ فِْي َشْيٍء فَُردُّ

َخْیٌرَوأَْحَسُن تَأِْویالً .

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat

tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah  (Alqur’an) jika

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang

demikian itu lebih utama  (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3.6  Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi pedoman bagi penulis adalah penelitian dari :

1) Sri Wahyuni pada tahun 2008 dengan judul penelitian,“Pengaruh

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Para Finance

Pekanbaru”.

Pengujian hipotesis menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara

kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Para Finance dengan T

hitung> T tabel dengan angka T hitung (14,678) dan T tabel (2,021).

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompensasi

dengan kinerja karyawan pada PT. Para finance dimana R (koefisien

korelasi product moment) sebesar 0,918 dengan interprensi hubungan

yang sangat kuat.

Besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada

PT. Para finance berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi adalah
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sebesar 84,3% selebihnya atau 15,7% di pengaruhi oleh faktor lain yang

tidak diteliti pada penelitian ini.

1) Junaidi pada tahun 2008 dengan judul penelitian, “Pengaruh

Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Puskesmas

Narmada Kabupaten Lombok Barat”. Dengan penelitian :

a. Dari analisa regresi linear dihasilkan sebuah persamaan Xi = 7.4 +

0,2X

b. Dari analisa koefisien korelasi berganda r = 0,43 mendekati +1

yang berarti bahwa hubungan variabel independen kompensasi

finansial mempunyai hubungan sedang dan positif terhadap kinerja

karyawan.

c. Dari hasil uji kompensasi finansial mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja karyawan Puskesmas Narmada.

2) Anoki Herdian Dito pada tahun 2010 dengan judul penelitian,

“Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Slamet

Langgeng Purbalingga”. Dengan motivasi kerja sebagai variable

intervenning. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah kompensasi

berpengaruh positif terhadap kinerja sehingga adanya peningkatan

pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja karyawan.

Kompensasi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui

motivasi kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja

menjadi variable yang memediasi antara kompensasi terhadap kinerja

karyawan.
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3.5 Kerangka Pikir

Menurut (Hasibuan, 2010: 117),kompensasi memiliki kaitan yang

sangat erat dengan kinerja karyawan.Semakin tinggi kompensasi yang

diberikan kepada karyawan,maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang

dapat di capainya. Untuk lebih menjelaskan tentang jalannya pemikiran

dalam penelitian ini, maka perlu disusun kerangka pemikiran seperti

dibawah ini.

Gambar 1.1 kerangka pikir

Sumber : (Hasibuan,

Sumber : Hasibuan (2010 : 117).

3.6 Hipotesis

Diduga bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan pada PT. Karya Tata Mandiri di Pekanbaru.

3.7 Variabel Penelitian

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

X = Kompensasi finansial (variabel bebas/independen).

Y= Kinerja karyawan (variabel terikat/dependen).

3.8 Defenisi Operasional Variabel

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan dalam

penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

No Variabel Defenisi Operasional Indikator Skala

Kompensasi
finansial (X)

Kinerja  karyawan(Y)
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Variabel Penelitian

1 Kompensasi

Finansial

(X)

Kompensasi finansial adalah

semua pendapatan yang

berbentuk uang, yang

mencakup gaji dan upah,

ditambah tunjangan –

tunjangan yang diterima

karyawan sebagai imbalan

atas jasa yang diberikan oleh

perusahaan.Menurut

(Hasibuan 2010:118).

1.Gaji

2. Upah

3. Insentif

4. Asuransi

5. Fasilitas Kantor

6.Tunjangan

Hari raya.Menurut

(Hasibuan

2010:118).

Likert

2 Kinerja

Karyawan

(Y)

Kinerja karyawan adalah

hasil kerja secara kualitas

dan kuantitas yang dicapai

oleh seorang karyawan

dalam menjalankan tugasnya

sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan

kepadanya. Menurut

1. Kualitas Kerja.

2. Kuantitas Kerja.

3. Tanggung Jawab.

4. Kerjasama

5. Inisiatif.

Menurut

(Mangkunegara,

2009:67).

Likert
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(Mangkunegara, 2009:67).


