
 
 

9 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

  Sebelum penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait Pengaruh 

Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT 

Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara) di dalam teorinya diperlukan 

penelitian yang relevan untuk menganalisa masalah yang terjadi dan dapat 

digunakan sebagai dasar penulisan ini, maka penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, adalah: 

1. Purna Hadiwijaya, Zunaidah, Adlyn Komaruddin (2012:73) Jurnal “Pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada 

PT. Perjapin Prima”. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan menunjukan 

bahwa secara parsial kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Secara simultan kompensasi dan lingkungan kerja mampu 

menjelaskan kepuasan kerja sebesar 34.3%. Variabel yang berpengaruh paling 

dominan adalah variabel lingkungan kerja.  

2. Harits Syah (2013:469) Jurnal “Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap 

Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Graha Raja Empat”. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kompensasi finansial teruji 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan pada 

PT. Graha Raja Empat artinya semakin baik persepsi responden terhadap 

kompensasi finansial akan menyebabkan tingginya kepuasan kerja dan 
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motivasi kerja. Dari ketiga indikator kompensasi finansial, pemberian insentif 

dinilai karyawan sudah sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka.  

3. Gusli (2016:9) Skripsi “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Rayon Makassar 

Selatan”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT.PLN (Persero) 

Rayon Makassar Selatan yang dilakaukan pada bulan Juli-Agustus 2016. Hasil 

analisis uji t menunjukkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Hasil analisis uji t 

menunjukkan bahwa variabel Motivasi (X2) berpengauh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan adalah variabel Motivasi (X2). Hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai t hitung variabel motivasi lebih besar dari pada t hitung variabel 

Gaya kepemimpinan.  

4. Rido Sanjaya (2018:3) Skripsi “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi di Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi  Kabupaten Pesisir Barat”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai, 

dimana Kepala Dinas sebagai leader mempunyai peran untuk memotivasi. Hal 

tersebut dibuktikan berdasarkan hasil perhitungan secara regresi sederhana 

menunjukkan bahwa tingkat 𝑡hitun 𝑔  pada variabel motivasi kerja sebesar 

(3,557) > 2,045. Menandakan bahwa 𝑡hitun 𝑔 > 𝑡tabe 𝑙  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎  diterima dengan arti bahwa  motivasi 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Dan koefisien 

determinasi sebesar 0,306 yang artinya pengaruh motivasi kerja terhadap 
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kinerja pegawai sebesar hanya 30.6% sedangkan sisanya 69,4% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

5. Meirisa Ekawati (2018:10), Skripsi “Pengaruh Pemberian Kompensasi 

Terhadap Kinerja Guru Honorer Di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten 

Gowa”. Hasil penelitian dapat menyimpulkan kompensasi yang dilihat dari 

hasil penilaian 33 responden berada dalam kategori sedang, yakni sebesar 61 

%, Kinerja guru honorer yang dilihat dari hasil penilaian 33 responden berada 

dalam kategori sedang, yakni sebesar 63,63 %, 3) Terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kompensasi terhadap kinerja guru honorer dilihat 

dari hasil penilaian 33 responden dari hasil analisis statistik inferensial 

menunjukkan nilai dengan taraf signifikan 5 %. Jadi kontribusi kompensasi 

terhadap kinerja guru honorer di SMP Negeri 2 Sungguminasa memiliki 

pengaruh yang signifikan melalui perhitungan 𝑡hitun 𝑔 > 𝑡tabe 𝑙  yaitu 2,87 > 

2.042 sehingga variabel X terhadap Y memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan.  

2.2 Novelty  

  Adapun kedudukan peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

1. Purna Hadiwijaya, Zunaidah, Adlyn Komaruddin (2012:73) Jurnal “Pengaruh 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada 

PT. Perjapin Prima”. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saat ini 

dengan penelitian terdahulu yaitu, persamaannya sama pada variabel bebas 

yang akan diteliti yaitu kompensasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada 
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peneliti menggunakan variabel bebas motivasi kerja (X2) dan variabel terikat 

yaitu kinerja karyawan. 

2. Harits Syah (2013:469) Jurnal “Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap 

Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Karyawan Pada PT. Graha Raja Empat”. 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu, persamaannya sama pada variabel bebas yang akan diteliti 

yaitu kompensasi. Perbedaannya terletak pada penelti hanya meneliti satu 

variabel bebas yaitu kompensasi finansial sedangkan penulis meneliti 2 

variabel bebas yaitu kompensasi dan motivasi kerja. 

3. Gusli (2016:9) Skripsi “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Rayon Makassar 

Selatan”. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu, persamaannya sama pada variabel bebas yang akan 

diteliti yaitu motivasi kerja (X2) dan variabel terikat yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya terletak pada variabel bebas (X1). 

4. Rido Sanjaya (2018:3) Skripsi “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi di Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi  Kabupaten Pesisir Barat”. Adapun persamaan dan perbedaan 

penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu, persamaannya sama pada 

variabel bebas motivasi kerja. Perbedaannya terletak pada peneliti hanya 

meneliti satu variabel bebas yaitu motivasi kerja sedangkan penulis meneliti 

dua variabel bebas yaitu kompensasi dan motivasi kerja. 

5. Meirisa Ekawati (2018:10), Skripsi “Pengaruh Pemberian Kompensasi 

Terhadap Kinerja Guru Honorer Di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten 
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Gowa”. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian 

terdahulu yaitu, persamaannya sama pada variabel kompensasi. Perbedaannya 

terletak pada peneliti hanya meneliti satu variabel bebas yaitu kompensasi 

sedangkan penulis meneliti dua variabel bebas yaitu kompensasi dan motivasi 

kerja. 

2.3 Kajian Teori 

2.3.1 Teori Kompensasi 

Berikut ini adalah beberapa teori kompensasi yang dikemukakan oleh 

beberapa para ahli: 

1. Kompensasi Menurut Hasibuan 

Menurut Hasibuan (2019:198), bahwa kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Indikator kompensasi menurut Hasibuan (2017:4), terdiri dari 

asuransi, gaji, bonus dan tunjangan. 

a. Prinsip Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2018:36), kompensasi (balas jasa) harus 

ditetapkan atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan undang-

undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat 

perhatian dengan sebaik-baiknya, supaya balas jasa yang diberikan dapat 

mendorong prestasi kerja pegawai.  

1. Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, 
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tanggung jawab, jabatan pekerja, dan pemenuhan syarat internal konsistensi. 

Jadi adil dalam hal ini bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi 

yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan 

pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Asas adil akan 

menciptakan suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, 

loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. 

2. Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya 

pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, yaitu 

penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal 

pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Manajer personalia 

diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan kompensasi dengan 

eksternal konsistensi yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat 

kerja dan karyawan yang qualified tidak terhenti, tuntutan serikat buruh 

dikurangi, dan lain-lainnya. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi 

Menurut Malayu H Hasibuan (2018:105), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebijakan kompensasi adalah:  

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja  

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan 

pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika 

pencari kerja lebih sedikit dari pada lowongan pekerjaan, maka kompensasi 

relatif semakin besar. 
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2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan 

Apabila kemampuan dan kesediaan untuk membayar semakin baik, 

maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

3. Serikat Buruh atau Organisasi Karyawan 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan 

kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi 

akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta 

sedikit maka kompensasinya kecil.  

5. Peraturan Pemerintah, Undang-Undang dan Keppres 

Pemerintah menetapkan besarnya batas upah/balas jasa minimum. 

Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-

wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah 

berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. 

6. Biaya Hidup 

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat 

kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di 

daerah itu rendah maka tingkat kompensasi/upah relatif kecil. 
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7. Posisi Jabatan Karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan 

yang lebih rendah akan memperoleh gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini 

wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab 

yang besar harus mendapatkan gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 

c. Tujuan Pemberian Kompensasi 

 Hasibuan mengatakan bahwa “kompensasi atau balas jasa umumnya 

bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan karyawan”. Kepentingan 

perusahaan dengan pemberian kompensasi yaitu memperoleh imbalan 

prestasi kerja yang lebih besar dari karyawan. Sedangkan kepentingan 

karyawan atas kompensasi yang diterima, yaitu dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginannya dan menjadi keamanan ekonomi rumah tangganya. 

Bagi perusahaan, kompensasi merupakan faktor utama dalam 

kepegawaian yaitu untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi 

karyawan. Oleh karena itu kebijakan sumber sumber daya manusia banyak 

berhubungan dengan pertimbangan untuk menentukan kompensasi 

karyawan. Tingkat besar-kecilnya kompensasi sangat berkaitan dengan 

tingkat pendidikan, tingkat jabatan, dan masa kerja karyawan. 

Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena 

besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka.  

Menurut Malayu SP Hasibuan (2018:94), tujuan pemberian 

kompensasi adalah untuk: 
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1. Ikatan kerjasama; dimana dengan pemberian kompensasi terjadi ikatan 

kerja sama formal antara majikan/perusahaan dengan karyawan, 

dimana karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, 

sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Mendapatkan kepuasan kerja; dengan balas jasa karyawan akan dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya 

sehingga ia memperoleh kepuasan kerja dari jabatan itu. 

3. Pengadaan pegawai yang efektif; jika program kompensasi ditetapkan 

cukup besar, maka pengadaan karyawan yang qualified untuk 

perusahaan akan lebih mudah. 

4. Memberikan motivasi; jika balas jasa cukup besar, manajer akan lebih 

mudah memotivasi karyawannya. 

5. Stabilitas karyawan; dengan program kompensasi dengan prinsip adil 

dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas 

karyawan lebih terjamin karena turnover lebih kecil. 

6. Disiplin; dengan pemberian balas jasa yang lebih besar maka disiplin 

karyawan semakin baik, mereka akan menyadari serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh; dengan program kompensasi yang baik 

pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan 

berkonsentrasi pada pekerjaannya. 
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8. Pengaruh pemerintah; jika program kompensasi sesuai dengan 

Undang-Undang Perburuhan yang berlaku (seperti batas upah 

minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

Dari tujuan kompensasi di atas dapat diketahui bahwa tujuan 

pemberian balas jasa hendaknya memberikan kepuasan kepada semua 

pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya, pengusaha mendapatkan 

laba, peraturan pemerintah harus ditaati.  

2. Kompensasi Menurut Umar 

  Menurut Umar (2016:232), kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima pegawai (karyawan) berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, 

pengobatan, asuransi dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung oleh 

perusahaan. 

Menurut Umar (2016:234), indikator-indikator kompensasi adalah 

sebagai berikut:  

a. Gaji 

  Imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai 

(karyawan), yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan 

walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh.  

b. Insentif  

  Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para 

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

waktu.  
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c. Bonus  

   Pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran 

kinerja. 

d. Upah  

   Pembayaran yang diberikan kepada karyawan dengan lamanya jam 

kerja. 

e. Premi  

   Sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma/sesuatu yang 

dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau seseuatu 

pembayaran tambahan diatas pembayaran normal.  

f. Pengobatan 

  Pemberian jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan 

dengan kesehatan karyawan. 

g. Asuransi 

  Penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan 

tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang 

tidak pasti.  

3. Kompensasi Menurut Kadarisman 

Menurut Kadarisman (2012:1), kompensasi merupakan apa yang 

karyawan/pegawai atau pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang 

diberikannya pada perusahaan atau organisasi. 

Menurut Kadarisman (2012:121), ada 5 komponen yang ada dalam 

kompensasi, yaitu: 
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a. Upah  

  Balas jasa yang di berikan perusahaan kepada para pekerja harian 

yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

b. Insentif 

  Bentuk pembayaran langsung atas peningkatan kinerja karyawan. 

c. Tunjangan 

  Imbalan jasa atau penghasilan yang tidak terkait langsung dengan 

berat ringannya tugas jabatan dan prestasi kerja dan merupakan inderect 

compensation. 

d. Gaji 

Bayaran tetap yang diterima seseorang karena kedudukannya dalam 

perusahaan atau organisasi. 

e. Pensiun 

Dana yang dibayarkan secara regular dengan interval tertentu kepada 

seorang pekerja setelah berhenti dari perusahaan. 

4. Kompensasi Menurut Singodimedjo 

Menurut Singodimedjo, kompensasi adalah semua balas jasa yang 

diterima seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa atau 

tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut. 

Menurut Singodimedjo (2009:183), indikator kompensasi untuk  

mengukur kinerja karyawan secara individu ada 4, yaitu:  

a. Gaji 

  Gaji adalah kompensasi yang diberikan kepada seorang karyawan 

secara periodik (sebulan sekali). Karyawan yang menerima gaji, pada 
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umumnya telah menjadi karyawan tetap dan telah lulus dari masa 

percobaan. 

b. Tunjangan 

  Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada 

para karyawannya, karena karyawan tersebut dianggap telah ikut 

berpartisipasi dengan baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Contohnya, 

tunjangan jabatan, keluarga, transport, perumahan, dan sebagainya. 

c. Insensif  

  Kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu, karena 

keberhasilan prestasi atas prestasinya. Contohnya insentif 5% dari gaji bagi 

karyawan yang melakukan penjualan melampaui target yang telah 

ditentukan. 

d. Fasilitas  

  Kompensasi berupa penyediaan fasilitas ini biasanya tidak berdiri 

sendiri, tetapi sekaligus sebagai tambahan dari bentuk kompensasi uang atau 

materi. Pada umumnya, jenis fasilitas yang sering disediakan oleh berbagai 

perusahaan, antara lain fasilitas lingkungan kerja, kesehatan, antarjemput, 

makan siang, dan fasilitas perumahan. 

5. Kompensasi Menurut Handoko 

Menurut Handoko (2009:183), yang dimaksud dengan kompensasi 

adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan  sebagai balas jasa untuk 

kerja mereka. 

Menurut Handoko (2019:110), indikator kompensasi non finansial, 

yaitu:  
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1. Kompensasi yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Kompensasi 

non finansial yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri dapat berupa 

pekerjaan yang menarik, mendapatkan pelatihan sehingga memiliki 

kesempatan untuk berkembang, wewenang dan tanggung jawab, serta 

adanya penghargaan atas kinerja yang baik, peluang untuk 

dipromosikan, mendapat jabatan sebagai simbol status. 

2. Kompensasi yang berkaitan dengan lingkungan kerja, seperti 

ditempatkan di lingkungan kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang 

baik dan sebagainya.  

Kompensasi pada hakikatnya adalah pemberian penghargaan 

kepada karyawan yang telah memberi kontribusi kepada organisasi dengan 

maksud agar mereka dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan 

organisasi (Sumual, 2017:72).  

2.3.2 Kompensasi Menurut Pandangan Islam 

Q.S At-Taubah/105 : 9 

                             

                 

Terjemahnya:  

“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 gaib dan yang 

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

(QS. At-Taubah: 105 : 9).   

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

At-Taubah/105 sebagai berikut: “Bekerjalah kamu demi karena Allah 

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

dan memberi ganjaran amal kamu itu.” Ganjaran yang dimaksud adalah 

upah atau kompensasi (Shihab, 2006:711). 

Dalam surah At-Taubah/105:9 menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa 

yang telah dikerjakannya. 

Kompensasi merupakan hak bagi seluruh karyawan. Sedangkan 

pemberian kompensasi merupakan kewajiban bagi perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan karyawan sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. Oleh sebab itu, karyawan tersebut berhak menerima upah yang 

diberikan oleh perusahaan. Sebagaimana hadis yang dijelaskan di bawah ini: 

رَأ  ُط ُط  رَأ ُط  َأ ْع َأ  َأ ْع  َأ ِج َّف  َأ يرَأ  َأ ْع   َأ ْع ُط ا ااَأ ِج

Terjemahnya: 

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 

kering.”(HR. Ibnu Majah).  

Maksud hadits ini adalah segera menunaikan hak si pekerja setelah 

selesainya pekerjaan. Hal tersebut juga berarti kesepakatan pemberian gaji 

setiap bulan. 

Imbalan dapat mempengaruhi prilaku karyawan. Hal tersebut harus 

dipahami oleh perusahaan. Salah satu alasan seseorang bekerja adalah untuk 

mengharapkan imbalan. Sedangkan perusahaan mengharapkan kinerja dari 

karyawan. Oleh karena itu, imbalan sangat berhubungan dengan karyawan 

dan perusahaan. 
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Jika seorang majikan mampu membayar upah dari pekerja tersebut, 

akan tetapi ia tidak mau membayar sesuai kesepakatan, maka ia termasuk 

orang yang dzolim. Sebagaimana yang dijelaskan hadis dibawah ini: 

  ُط  َأ ْع ُط لْع َأ ِج ِّي  ُط ْع 

Terjemahnya:  

“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk 

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

Hadis tersebut menjelaskan tentang kedzoliman orang yang tidak 

menunaikan kewajibannya. Seorang majikan mempunyai kewajiban dalam 

memberikan upah kepada pekerja. Oleh sebab itu, ia tidak boleh menunda 

kewajiban tersebut. Hal tersebut dikarenakan menunda kewajiban adalah 

perbuatan dzolim (Husen,2018:38). 

2.4 Teori Motivasi Kerja 

Berikut ini adalah beberapa teori motivasi kerja menurut beberapa 

ahli: 

1. Motivasi Menurut Abraham Maslow 

Menurut Abraham Maslow motivasi dapat diartikan sebagai 

kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi 

dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang 

bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun 

dari luar individu (motivasi ekstrinsik).   

(https://www.kompasiana.com/memeymaysa/54f828d6a333111d5f8b4650/t

eori-motivasi-abraham-maslow). 

https://www.kompasiana.com/memeymaysa/54f828d6a333111d5f8b4650/teori-motivasi-abraham-maslow
https://www.kompasiana.com/memeymaysa/54f828d6a333111d5f8b4650/teori-motivasi-abraham-maslow
https://www.kompasiana.com/memeymaysa/54f828d6a333111d5f8b4650/teori-motivasi-abraham-maslow
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Indikator motivasi kerja menurut Abraham Maslow dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological need) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, 

minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety need) 

Apabila kebutuhan fisiologis relative sudah terpuaskan, maka 

muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan 

akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari bahaya 

kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan jaminan 

akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 

c. Kebutuhan sosial (Sosial need) 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok 

kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. 

d. Kebutuhan penghargaan (Esteem need) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 
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e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self actualization need) 

Aktualisasi merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang 

sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, 

keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. 

(https://id.scribd.com/document/318528614/Indikator-Motivasi-Kerja-

Menurut-A-Maslow). 

2. Motivasi Menurut Mccleland 

Mengatakan bahwa teori berfokus pada tiga kebutuhan, 

pencapaian, dan hubungan. Hal-hal tersebut di definisikan sebagai berikut 

(2018:27): 

a. Kebutuhan pencapaian (need for achievement) : Dorongan untuk 

melebihi mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. 

b. Kebutuhan kekuatan (need for power) : Kebutuhan untuk membuat 

individu lain berprilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan 

berprilaku sebaliknya. 

c. Kebutuhan hubungan (need for affiliation) : keinginan untuk menjalin 

suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. 

3. Motivasi Menurut Robbins 

Motivasi merupakan dorongan atau semangat yang timbul dalam 

diri seseorang atau pegawai untuk melakukan sesuatu atau bekerja, karena 

adanya ransangan dari luar baik dari atasan atau dari lingkungan kerja serta 

adanya dasar untuk memenuhi rasa puas serta memenuhi tanggung jawab 



 
 

27 

 

atas tugas-tugas yang diberikan dan dilakukan dalam organisasi. Seperti  di 

indikator berikut ini (2018:28):  

a. Prestasi 

b. Tanggung Jawab 

c. Disiplin 

d. Pelayanan 

e. Keaktifan Pemimpin 

4. Motivasi Menurut Herzberg 

Menurut Herzberg, motivasi kerja adalah sikap seseorang terhadap 

pekerjaannya agar memunculkan rasa puas pada kinerjanya. 

Teori ini mengatakan ada 2 faktor yang mempengaruhi seseorang 

dalam melakukan pekerjaannya yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik 

(2018:27). 

a. Faktor intrinsik seperti prestasi, penghargaan, tanggung jawab, 

kesempatan untuk maju, pekerjaan itu sendiri. 

b. Faktor ekstrinsik seperti kondisi kerja, hubungan interpersonal, 

kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, gaji, keamanan 

kerja. 

5. Motivasi Menurut Claude S. George 

Teori ini mengemukakan bahwa seseorang mempunyai kebutuhan 

yang berhubungan dengan tempat dan suasana di lingkungan ia bekerja, 

yaitu: 

a. Upah yang adil dan layak 

b. Kesempatan untuk maju 
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c. Pengakuan sebagai individu 

d. Keamanan kerja 

e. Tempat kerja yang baik 

f. Penerimaan oleh kelompok 

g. Perlakuan yang wajar 

h. Pengakuan atas prestasi 

Dari berbagai teori para ahli tentang motivasi kerja maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan suatu dorongan atau 

semangat kerja yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan harapannya (Hasim, 2019:21). 

a. Tujuan Motivasi Kerja 

Adapun yang menjadi tujuan dari motivasi kerja (Afandi, 2016:16), 

yaitu: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan tingkat ksejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-

tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 
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b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Motivasi 

Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan 

atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan (Sutrisno, 

2009:116). 

1. Faktor Intern 

Faktor intern yang dapat memengaruhi pemberian motivasi pada 

seseorang antara lain: 

a. Keinginan untuk dapat hidup 

Keinginan untuk dapat hidup merupakan kebutuhan setiap manusia 

yang hidup di muka bumi ini. Untuk mempertahankan hidup ini orang mau 

mengerjakan apa saja, apakah pekerjaan itu baik atau jelek, apakah halal 

atau haram, dan sebagainya. Misalnya untuk mempertahankan hidup 

manusia perlu makan dan untuk memperoleh makan ini, manusia mau 

mengerjakan apa saja asal hasilnya dapat memenuhi kebutuhan untuk 

makan. 

b. Keinginan untuk dapat memiliki 

Keinginan untuk dapat memiliki benda dapat mendorong seseorang 

untuk mau melakukan pekerjaan. Contohnya, keinginan untuk dapat 

memiliki sepeda motor dapat mendorong seseorang untuk mau melakukan 

pekerjaan. 

c. Keinginan untuk memperoleh penghargaan 

Seseorang mau bekerja disebabkan adanya keinginan untuk diakui, 

dihormati oleh orang lain. Untuk memperoleh status sosial yang lebih 



 
 

30 

 

tinggi, orang mau mengeluarkan uangnya, untuk memperoleh uang itu pun 

ia harus bekerja keras. Jadi harga diri, nama baik, kehormatan yang ingin 

dimiliki itu harus diperankan sendiri, mungkin dengan bekerja keras 

memperbaiki nasib, mencari rezeki, sebab status untuk diakui sebagai orang 

yang terhormat tidak mungkin diperoleh bila yang bersangkutan termasuk 

pemalas, tidak mau bekerja, dan sebagainya. 

d. Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

Bila kita perinci, maka keinginan untuk memperoleh pengakuan itu 

dapat meliputi hal-hal: 

a) Adanya penghargaan terhadap prestasi; 

b) Adanya hubungan kerja yang harmonis dan kompak; 

c) Pimpinan yang adil dan bijaksana; dan 

d) Perusahaan tempat bekerja dihargai oleh masyarakat. 

e. Keinginan untuk berkuasa 

Keinginan untuk berkuasa akan mendorong seseorang untuk 

bekerja. 

2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan 

motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah:   

a. Kondisi lingkungan kerja 

Lingkungan pekerjaan adalah keseluruhan sarana dan prasarana 

kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan yang 

dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik dan 

bersih, mendapat cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan dan gangguan, 
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jelas akan memotivasi tersendiri bagi para karyawan dalam melakukan 

pekerjaan dengan baik. Namun lingkungan kerja yang buruk, kotor, gelap, 

pengap, lembab, dan sebagainya akan menimbulkan cepat lelah dan 

menurunkan kreativitas. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan yang 

mempunyai kreativitas tinggi akan dapat menciptakan lingkungan kerja 

yang menyenangkan bagi para karyawan. 

b. Kompensasi yang memadai 

Kompensasi yang memadai merupakan alat motivasi yang paling 

ampuh bagi perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja dengan 

baik. Adapun kompensasi yang kurang memadai akan membuat mereka 

kurang tertarik untuk bekerja keras, dan memungkinkan mereka bekerja 

tidak tenang, dari sini jelaslah bahwa besar kecilnya kompensasi sangat 

memengaruhi motivasi kerja para karyawan. 

c. Supervisi yang baik 

 Fungsi supervisi dalam suatu pekerjaan adalah memberikan 

pengarahan, membimbing kerja para karyawan, agar dapat melaksanakan 

kerja dengan baik tanpa membuat kesalahan. Bila supervisi yang dekat para 

karyawan ini menguasai liku-liku pekerjaan dan penuh dengan sifat-sifat 

kepemimpinan, maka suasana kerja akan bergairah dan bersemangat. Akan 

tetapi, mempunyai supervisor yang angkuh mau benar sendiri, tidak mau 

mendengarkan keluhan para karyawan, akan menciptakan situasi kerja yang 

tidak mengenakkan, dan dapat menurunkan semangat kerja. Dengan 

demikian, peranan supervisor yang melakukan pekerjaan supervise amat 

memengaruhi motivasi kerja para karyawan. 
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d. Adanya jaminan pekerjaan 

Setiap orang akan mau bekerja mati-matian mengorbankan apa 

yang ada pada dirinya untuk perusahaan, kalau yang bersangkutan merasa 

ada jaminan karier yang jelas dalam melakukan pekerjaan. Orang-orang 

akan lari meninggalkan perusahaan bila jaminan karier ini kurang jelas dan 

kurang diinformasikan kepada mereka. 

e. Status dan tanggung jawab 

Status atau kedudukan dalam jabatan tertentu merupakan dambaan 

setiap karyawan dalam bekerja. Dengan menduduki jabatan, orang merasa 

dirinya akan dipercaya, diberi tanggung jawab, dan wewenang yang besar 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi, status dan kedudukan merupakan 

dorongan untuk memenuhi kebutuhan sense of achievement dalam tugas 

sehari-hari. 

f. Peraturan  yang fleksibel 

Sistem dan prosedur kerja ini dapat kita sebut dengan peraturan 

yang berlaku dan bersifat mengatur dan melindungi para karyawan. Semua 

ini merupakan aturan main yang mengatur hubungan kerja antara karyawan 

dengan perusahaan, termasuk hak dan kewajiban para karyawan, pemberian 

kompensasi, promosi, mutasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, biasanya 

peraturan bersifat melindungi dan dapat memberikan motivasi para 

karyawan untuk bekerja lebih baik.  

c. Jenis-Jenis Motivasi 

Dalam kehidupan berorganisasi, motivasi menjadi suatu hal yang 

sangat penting dan perlu diadakan karena dengan adanya motivasi mampu 
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merubah perilaku seseorang yang termotivasi. Berdasarkan hal tersebut 

jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut: 

Menurut Hasibuan (2005:150), motivasi dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu: 

1. Motivasi Positif (insentif positif) 

Motivasi ini maksudnya adalah manager memotivasi (merangsang) 

bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi diatas 

prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan 

meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

2. Motivasi Negatif (insentif negatif) 

Motivasi negatif maksudnya adalah manager memotivasi bawahan 

dengan standar bahwa mereka akan mendapat hukuman. Dengan 

memotivasi negatif ini semangat bekerja bawahan dalam jangka waktu 

pendek akan meningkat karena mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka 

panjang dapat berakibat kurang baik. 

2.4.1 Motivasi Dalam Persfektif Islam 

Berikut ayat tentang motivasi: 

Firman Allah swt dalam Q.S surah at-Tur/52 : 48 

                           

  

Terjemahnya: 

 ”Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka 

sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah 

dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri” (Departemen 

Agama RI, (Revisi Terbaru) Al-Qur’an dan Terjemahannya). 
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Makna dari ayat ini adalah agar kita yakin bahwa jika mereka 

bersabar menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari Allah maka akan 

selalu memperhatikan keadaan mereka. Ayat inipun akan memotivasi 

mereka untuk banyak bertasbih mensucikan nama Allah. Keyakinan ini 

akan memberi kekuatan bagi mereka dalam menghadapi berbagai masalah 

dan kesulitan hidup. Mereka tidak mudah menyerah dan putus asa. 

Adapun hadis yang menerangkan mengenai motivasi yaitu: 

افِجعِج  ةَأ بْعنِج رَأ نْع  َأ َأا َأةَأ بْعنِج رِجافاَأ  َأ ٍر،  َأ ائِجٍ    َأبِج  بَأكْع نْع وَأ ،  َأ يُّ عُط دِج سْع دَّف ثَأ َأا الْعمَأ دَّف ثَأ َأا  َأزِج ْعدُط، حَأ حَأ

دِج  ْعٍ ،  َأااَأ  افِجعِج بْعنِج  َأ دَّف ِج رَأ نْع  َأ دِج  ْعٍ ،  َأ :  ِجيْع َأ  َأا رَأ ُط اَأ هللاِج،  َأيُّ الْعكَأسْع ِج  َأ ْعيَأ ُط   َأااَأ : بْعنِج  َأ

رٍ  وْع مَأ ُط الرَّف  ُط ِج بِجيَأدِج ِج وَأ ُط ُّ بَأيْعٍع  َأ ْعرُط   َأ

Terjemahnya: 

“Dari Yazid, dari Mas‟udi, dari Wail Abi Bakrin, dari „Abayah 

bin Rifa‟ah bin Rafi‟ bin Khadij, dari kakeknya Rafi‟ bin Khadij berkata: 

bahwa Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling 

baik. Rasul menjawab pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang 

dilakukan dengan tenaga atau dengan tangan sendiri (memproduksi 

sesuatu) dan jual beli yang mabrur (bersih dari tipu daya).” (HR. Ahmad 

dan Al Bazzar). 

 

Hadis ini dapat dihubungkan dengan motivasi kerja mengenai 

dorongan dalam diri seseorang agar mau bekerja dengan melakukan 

inovasi-inovasi atas hasil dari tenaga sendiri (Maesaroh, 2018:10). 

2.5 Teori Kinerja 

Berikut ini adalah beberapa teori kinerja menurut beberapa ahli: 

1. Kinerja Menurut Kasmir 

Menurut Kasmir (2016:24), kinerja merupakan hasil kerja dan 

perilaku kerja seseorang dalam suatu periode dan biasanya dalam 1 tahun. 

Menurut Kasmir (2016:208), indikator untuk mengukur kinerja 

karyawan secara individu ada lima indikator, yaitu: 
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1. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan , dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

4. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

5. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya. 

2. Kinerja Menurut Malayu S.P Hasibuan 

Menurut Hasibuan (2017:6) prestasi kerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan 

serta waktu. 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2017:7), indikator-indikator dalam 

kinerja sebagai berikut: 

1. Kesetiaan. Kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan 

perusahaan. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela perusahaan didalam maupun diluar pekerjaan 

dari orang yang tidak bertanggung jawab.  
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2. Prestasi kerja. Prestasi kerja dapat menilai hasil kerja baik kuantitas 

maupun kualitas yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari 

pekerjaannya.  

3. Kejujuran. Kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya,memenuhi perjanjian baik bagi diri sendiri maupun terhadap 

orang laen seperti kepada bawahannya.  

4. Kedisiplinan. Kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan-

peraturan yanga ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan 

instruksi yang diberikan kepadanya.  

5. Kreativitas. Kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaaannya, sehingga bekerja 

lebih berdaya guna dan berhasil guna. 

6. Kerjasama. Kesediaan karyawan dalam berpatisipasi dan bekerja sama 

dengan karyawan lainnya secara vertical maupun horizontal. Didalam 

maupun diluar pekerjaaan sehingga hasil pekerjaaan akan semakin baik. 

7. Kepemimpinan. Kemampuan karyawan untuk memimpin, berpengaruh, 

mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, beribawa, dan dapat 

memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja lebih efektif. 

8. Kepribadian. Kepribadian karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 

periang, disukai banyak orang, memberikan kesan menyenangkan, 

memperlihatkan sikap yang baik, serta berpenampilan simpatik dan 

wajar. 

9. Prakarsa. Kemampuan berfikir karyawan yang orisional dan bedasarkan 

inisatif sendiri untuk mengalisis, menilai, menciptakan, memberikan 
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alasan, mendapatkan simpulan, dan membuat keputusan penyelesaian 

masalah yang dihadapinya.  

10. Kecakapan. Kecakapan karyawan dalam menyatukan dan 

menyelaraskan bermacam-macam yang semuanya terlihat dalam 

penyusunan kebijaksanaan dan didalam situasi manajemen.  

11. Tanggung jawab. Kesediaaan karyawan dalam mempertanggung 

jawabkan kebijakanaannya, pekerjaannya, dan hasil kerjanya, saran dan 

prasarana yang digunakannya, serta perilaku kerjanya. 

3. Kinerja Menurut Bernadin dan Russel 

Menurut Bernadin dan Russel, seperti yang dikutip oleh Achmad S. 

Ruky (2014:179), kinerja/prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama 

kurun waktu tertentu. 

Adapun indikator dari kinerja karyawan menurut Bernadin dalam 

Mas’ud (2014:6), adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas 

Tingkat dimana hasil aktifitas yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan aktifitas 

ataupun memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu aktifitas. 

b. Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan dalam istilah jumlah unit, jumlah siklus 

aktifitas yang diselesaikan. 
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c. Ketepatan Waktu 

Tingkat suatu aktifitas diselesaikan pada waktu awal yang 

diinginkan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktifitas lain. 

d. Efektifitas 

Tingkat penggunaan sumber daya manusia organisasi 

dimaksimalkan dengan maksud menaikan keuntungan atau mengurangi 

kerugian dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian 

Tingkat dimana seorang karyawan dapat melakukan fungsi 

kerjanya tanpa minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut 

campurnya pengawas untuk menghindari hasil yang merugikan. 

4. Kinerja Menurut Bangun 

Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang atau 

kelompok seperti standar hasil kerja, target yang ditentukan selama periode 

tertentu yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, 

kriteria dan fungsi yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam 

perusahaan (2012:231). 

Menurut Bangun (2012:233), penilaian kinerja karyawan, standar 

pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami secara jelas melalui: 

a) Jumlah pekerjaan  

Jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok sebagai 

persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. Setiap pekerjaan memiliki 

persyaratan yang berbeda sehingga menuntut karyawan harus memenuhi 
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persyaratan tersebut baik pengetahuan, keterampilan, maupun kemampuan 

yang sesuai.  

b) Kualitas pekerjaan  

Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan 

tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut 

suatu pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan memiliki standar kualitas tertentu 

yang harus disesuaikan oleh karyawan untuk dapat mengerjakannya sesuai 

ketentuan. Karyawan memiliki kinerja baik bila dapat menghasilkan 

pekerjaan sesuai persyaratan kualitas yang dituntut pekerjaan tersebut. 

c) Ketepatan waktu  

Jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena 

memiliki ketergantungan atas pekerjaan lainnya. Jadi, apabila pekerjaan 

pada suatu bagian tertentu tidak selesai tepat waktu akan menghambat 

pekerjaan pada bagian lain, sehingga mempengaruhi jumlah dan kualitas 

hasil pekerjaan.   

d) Kehadiran  

Ada tipe pekerjaan yang menuntut kehadiran karyawan selama 

delapan jam sehari untuk lima hari kerja seminggu. Kinerja karyawan 

ditentukan oleh tingkat kehadiran karyawan dalam mengerjakannya. 

e) Kemampuan kerja sama  

Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua 

orang karyawan atau lebih, sehingga membutuhkan kerja sama antar 

karyawan sangat dibutuhkan. Kinerja karyawan dapat dinilai dari 

kemampuannya bekerja sama dengan rekan sekerja lainnya. 
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5. Kinerja Menurut Wibowo 

Menurut Wibowo (2014:70), kinerja dapat dipandang sebagai 

proses maupun hasil pekerja. Kinerja merupakan suatu proses tentang 

bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun hasil 

pekerjaan itu sendiri menunjukkan kinerja. 

Menurut Wibowo (2014:86), ada 7 (tujuh) indikator kinerja, kaitan 

antara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh Harsey, Blanchard, dan 

Johnson dengan penjelasan sebagai berikut: 

a) Tujuan 

b) Standar 

c) Umpan Balik 

d) Alat atau Sarana 

e) Kompetensi 

f) Motif 

g) Peluang 

a. Manfaat Penilaian Kinerja 

 Manfaat penilaian kerja terbagi menjadi dua (Arifin, 2017:65), 

yaitu: 

1. Manfaat bagi pekerja 

a) Meningkatkan motivasi 

b) Meningkatkan kepuasan kerja 

c) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan 

d) Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan potensi diri menjadi lebih 

besar 
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e) Memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan atasan 

f) Kesempatan untuk dapat mendiskusikan masalah pekerjaan dan 

bagaimana cara mereka menyelesaikannya 

g) Kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan 

kinerja pekerja untuk memperbaiki manajemen selanjutnya 

h) Kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang 

pekerjaan individu dan departemen yang lengkap 

i) Memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan yang 

lebih baik  

j) Sebagai media untuk mengurangi kesenjangan antara sasaran individu 

dengan sasaran kelompok atau sasaran departemen SDM (sasaran 

organisasi) 

k) Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan bagi pekerja 

dalam rangka perubahan tugas kerja (pemindahan pekerja) 

2. Manfaat bagi organisasi 

a) Meningkatkan kualitas komunikasi 

b) Meningkatkan motivasi pekerja secara keseluruhan  

c) Meningkatkan keharmonisan hubungan dalam mencapai tujuan 

organisasi 

d) Sebagai sarana penyampaian pesan kepada pekerja bahwa pekerja 

sangat dihargai organisasi 

e) Sebagai sarana untuk mempromosikan karyawan yang berpotensi dan 

kompeten untuk dikembangkan lebih lanjut. 
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b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi kerja 

Byar dan Rue (2009:151), mengemukakan adanya dua faktor 

yang memengaruhi prestasi kerja, yaitu faktor individu dan lingkungan. 

Faktor-faktor individu yang dimaksud adalah: 

1. Usaha (effort) yang menunjukkan  sejumlah sinergi fisik dan mental 

yang digunakan dalam menyelenggarakan gerakan tugas. 

2. Abilities, yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan 

suatu tugas. 

3. Role/task perception, yaitu segala perilaku dan aktivitas yang dirasa 

perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

Adapun faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi prestasi 

kerja adalah: 

1. Kondisi fisik. 

2. Peralatan. 

3. Waktu. 

4. Material. 

5. Pendidikan. 

6. Supervisi. 

7. Desain organisasi. 

8. Pelatihan. 

9. Keberuntungan. 
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2.5.1   Kinerja Dalam Persfektif Islam 

 Berikut ayat tentang kinerja: 

Firman Allah dalam al-Qur’an surah az-Zumar/39 : 39: 

                         

Terjemahnya: 

Katakanlahlah: “Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, 

Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan 

mengetahui”. (Shaleh, 2018:54). 

 

 Adapun hadis yang berkaitan dengan kinerja yaitu: 

مَأ َأ اَأ ْع  َأتْعقَأ َأ ُط  مُط الْععَأ دُط  ُط مَأ َأ اَأحَأ (روا  ال  را )إِج َّف هللاَأ  ُطحِج ُّ إِجذَأا َأ  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu 

pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, dan tuntas).” (HR. 

Thabrani). 

 

 Maksud dari hadist tersebut adalah karyawan dengan penyelesaian 

pekerjaan (tepat, terarah, dan tuntas) akan dapat membawa organisasi 

kearah yang lebih baik. 

2.6 Grand Theory 

Dalam penelitian ini digunakan teori utama (grand theory) yang 

menaungi variabel-variabel penelitian ini yakni: 

1. Menurut Umar Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima 

pegawai (karyawan) berupa gaji, upah, insentif, bonus, premi, 
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pengobatan, asuransi dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung 

oleh perusahaan. 

Menurut Umar, indikator-indikator kompensasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Gaji 

  Imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai 

(karyawan), yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan 

walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh.  

b. Insentif  

  Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para 

pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau 

sewaktu-waktu.  

c. Bonus  

  Pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran 

kinerja. 

d. Upah  

  Pembayaran yang diberikan kepada karyawan dengan lamanya jam 

kerja. 

e. Premi  

 Sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma/sesuatu yang 

dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau seseuatu 

pembayaran tambahan diatas pembayaran normal.  
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f. Pengobatan 

  Pemberian jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan 

dengan kesehatan karyawan. 

g. Asuransi 

  Penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan 

tanggung jawab hokum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa 

yang tidak pasti.  

2. Menurut Abraham Maslow Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan 

(energi) seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan 

entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang 

bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) 

maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). 

Indikator motivasi kerja menurut Abraham Maslow dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological need) 

Kebutuhan fisiologis merupakan hirarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, 

minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety need) 

Apabila kebutuhan fisiologis relative sudah terpuaskan, maka 

muncul kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. 

Kebutuhan akan rasa aman ini meliputi keamanan akan perlindungan dari 

bahaya kecelakaan kerja, jaminan akan kelangsungan pekerjaannya dan 

jaminan akan hari tuanya pada saat mereka tidak lagi bekerja. 
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c. Kebutuhan sosial (Sosial need) 

Jika kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpuaskan secara 

minimal, maka akan muncul kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaitan dengan kebutuhan akan adanya kelompok 

kerja yang kompak, supervisi yang baik, rekreasi bersama dan sebagainya. 

d. Kebutuhan penghargaan (Esteem need) 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian 

seseorang serta efektifitas kerja seseorang. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self actualization need) 

Aktualisasi merupakan hirarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi 

yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki seseorang. 

3. Kasmir mengatakan kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja 

yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. 

Menurut Kasmir, indikator untuk mengukur kinerja karyawan 

secara individu ada lima indikator, yaitu: 

a. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan. 
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b. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

c. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan , dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil 

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 

e. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya. 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang 

akan dilakukan (Bungin, 2013:90). Hipotesis pada penelitian yang akan 

dilakukan yaitu: 

1. H1 : Diduga Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. H2 : Diduga Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. H3 : Diduga Kompensasi dan Motivasi Kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. 
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2.8 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari rangkaian teori yang 

tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran 

sistematis dan kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi 

dari serangkaian masalah yang ditetapkan (Karim, 2013:68). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang 

pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif dimana terdiri dari 2 

variabel X (kompensasi dan motivasi kerja) dan variabel Y (kinerja 

karyawan). Adapun jumlah karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari 

Sulawesi Tenggara sebanyak 125 orang, untuk menentukan sampel penulis 

menggunakan rumus slovin, maka diperoleh sampel sebanyak 56 orang. 

Waktu penelitian ini dimulai dari 2 April 2020. Adapun teknik 

pengumpulan data yaitu melakukan observasi terlebih dahulu kemudian 

penyebaran kuisioner kepada responden dan dokumentasi. Hasil dari 

penyebaran kuisioner tersebut kemudian di olah melalui aplikasi SPSS, 

kemudian dilakukan beberapa uji diantaranya uji validitas dan reliabilitas, 

uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis. Temuan 

hasil dari penelitian ini, lalu menyimpulkan, memberikan saran dan 

rekomendasi. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini jika digambarkan dalam bentuk 

skema adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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