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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kompensasi 

Kompensasi merupakan pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa baik 

yang berupa finansial maupun nonfinansial (Martoyo, 2007). Dengan definisi 

tersebut maka lebih dapat disadari bahwa suatu kompensasi akan dapat 

meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja, kinerja 

karyawan maupun motivasi karyawan. Oleh karena itu penting sekali perhatian 

organisasi terhadap pengaturan kompensasi secara benar, adil dan dipertajam. 

Suatu kompensasi harus memiliki dasar yang logis, rasional dan kuat (tidak 

mudah goyah, karena benar dan adil).  Namun, menurut Handoko (2000) dalam 

Martoyo (2007), masih saja banyak mengandung faktor emosional dipandang dari 

segi para karyawan. Sebab, apabila para karyawan memandang kompensasi 

mereka tidak memadai, maka prestasi kerja, motivasi maupun kinerja mereka 

dapat menurun secara dramatis. Program-program kompensasi sangat penting 

untuk mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh, karena mencerminkan 

upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. 

 

2.1.1 Jenis – Jenis Kompensasi 

Kompensasi terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung (Rivai, 

2005).  

1. Kompensasi langsung, terdiri dari:  

a. Gaji pokok yang merupakan kompensasi dasar yang diterima seorang 

karyawan biasanya berupa upah atau gaji. Gaji merupakan imbalan 

finansial langsung yang dibayarkan kepada pegawai secara teratur. 

Sedangkan upah adalah imbalan finansial langsung yang diberikan kepada 

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau 

banyaknya pelayanan yang diberikan.  

b.  Penghasilan tidak tetap merupakan jenis kompensasi yang dihubungkan 

dengan kinerja individual, tim, atau dengan suatu organisasional.  
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Contoh dari penghasilan tidak tetap:  

1. Bonus, merupakan pembayaran ekstra tepat waktu diakhir periode, 

dimana akan dilakukan penilaian kinerja pekerjaan.  

2. Komisi, merupakan sebuah kompensasi untuk mencapai target 

penjualan tertentu.  

3. Opsi saham, merupakan suatu bentuk kompensasi yang memungkinkan  

karyawan untuk membeli sebagian saham instansi milik karyawan 

dengan harga khusus.  

4. Insentif, merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada pegawai 

karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan.  

5. Pembagian keuntungan, merupakan bagian keuntungan instansi untuk 

dibayarkan kepada karyawan.  

2. Kompensasi tidak langsung, diantaranya : 

a. Tunjangan karyawan  

Tambahan hak istimewa selain pembayaran kompensasi seperti 

pembayaran tidak masuk kantor (pelatihan, cuti kerja, sakit, liburan hari 

merah, acara pribadi, masa istirahat, asuransi kesehatan, dan program 

pension).  

b. Tunjangan jabatan 

 Tambahan hak istimewa selain pembayaran kompensasi dan tunjangan 

karyawan.  

Menurut Handoko (2000) kompensasi dibedakan menjadi dua  macam, antara 

lain:  

1) Kompensasi langsung  

Kompensasi dasar yang diterima oleh karyawan, biasanya sebagai gaji atau upah, 

disebut gaji pokok.  

a. Gaji merupakan bayaran yang konsisten dari satu periode ke periode lain 

dengan tidak memandang jam kerja.  

b. Upah merupakan bayaran yang secara langsung dihitung berdasarkan jumlah 

waktu jam kerja.  
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2) Kompensasi tidak langsung (Kompensasi Pelengkap) 

Kompensasi pelengkap merupakan bentuk penyediaan paket benefits dan 

penyelenggaraan program-program pelayanan karyawan. 

 

2.1.2 Tujuan Kompensasi 

Menurut Martoyo  (2007) , pemberian kompensasi dalam suatu organisasi, 

jelas mengandung tujuan-tujuan positif. Antara lain tujuan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. 

Karyawan menerima kompensasi berupa upah, gaji atau bentuk lainnya adalah 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain 

kebutuhan ekonominya. 

2. Pengkaitan kompensasi dengan produktifitas kerja. 

Dalam pemberian kompensasi yang makin baik akan mendorong karyawan 

bekerja dengan makin produktif. Dengan produktifitas kerja yang tinggi, 

ongkos karyawan per unit/produksi bahkan akan semakin rendah. 

3. Pengkaitan kompensasi dengan sukses perusahaan. 

Makin berani suatu perusahaan/organisasi memberikan kompensasi yang 

tinggi, makin menunjukan betapa suksesnya suatu perusahaan. Sebab 

pemberian kompensasi yang tinggi hanya mungkin apabila pendapatan 

perusahaan yang digunakan untuk itu makin besar. Berarti keuntungan makin 

besar. 

4. Pengkaitan antara keseimbangan keadilan pemberian kompensasi. 

Ini berarti bahwa pemberian kompensasi yang tinggi harus dihubungkan atau 

diperbandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan yang 

bersangkutan pada jabatan dan kompensasi yang tinggi tersebut. Sehingga ada 

keseimbangan antara input (syarat-syarat) dan output (tingginya kompensasi 

yang diberikan). 

     

2.1.3 Fungsi Kompensasi 

Dari uraian-uraian tersebut diatas makin jelas gambaran kita tentang 

betapa pentingnya pengaturan kompensasi yang benar dan adil itu bagi suatu 
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organisasi. Untuk itu perlu diketahui apa fungsi pemberian kompensasi tersebut 

dalam suatu organisasi (Martoyo, 2007). 

Fungsi-fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. 

Pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berprestasi baik, 

akan mendorong para karyawan untuk bekerja lebih baik dan ke arah 

pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain, ada 

kecenderungan para karyawan bergeser atau berpindah dari yang 

kompensasinya rendah ketempat kerja yang kompensasisnya tinggi dengan 

cara menunjukan prestasi kerja yang lebih baik. 

2. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. 

Dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada seseorang karyawan 

mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga kerja 

karyawan termasuk dengan seefisien dan seefektif mungkin. 

3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam 

organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif tersebut, maka dapat 

diharapkan bahwa sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung 

dapat membantu stabilitas organisasi, dan secara tidak langsung ikut andil 

dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

      

2.1.4 Syarat-Syarat Pemberian Kompensai   

Menurut Martoyo (2007), adapun syarat-syarat pemberian kompensasi 

dalam suatu organisasi antara lain : 

1. Kompensasi harus dapat mengikat. 

Besarnya kompensasi harus diusahakan sedemikian rupa sehingga mampu 

mengikat karyawan. Bila kompensasi yang diberikan kepada karyawan terlalu 

kecil dibandingkan dengan perusahaan lain pada umumnya, dan bila ada 

kesempatan menimbulkan kecenderungan pindahanya mereka ke perusahaan 

lain. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi karyawan yang mempunyai skill 

sebab mereka ini pada umumnya telah diberikan pelatihan dengan biaya yang 

cukup besar. 
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2. Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja. 

Kompensasi yang mampu mengikat karyawan supaya tidak keluar dari 

perusahaan belum tentu dapat menimbulkan semangat dan kegairahan 

karyawan. Demikian pula sebaliknya. Hal ini disebabkan upah pada tingkat 

tersebut sebenarnya dirasakan masih kurang dapat menunjang hidup secara 

layak pada umunnya. Dalam keadaan demikian, bila keuangan 

memungkinkan, perusahaan hendaknya menaikan jumlah kompensasi yang 

dapat diberikan. Dengan demikian, semangat dan kegairahan kerja karyawan 

dapat ditingkatkan. Hal ini tidaklah berarti bahwa faktor-faktor lain kurang 

penting. 

3. Kompensasi tidak boleh bersifat statis. 

Statis disini tidak terbatas hanya karena perusahaan tersebut tidak mengikuti 

dan menyesesuaikan dengan perubahan nilai uang (rupiah), tetapi statis disini 

adalah dalam arti sangat luas. Banyak faktor yang menyebabkan perlunya 

kompensasi itu ditinjau kembali. Bila faktor-faktor tersebut berubah, 

kompensasi yang diberikan harus ditinjau kembali. Faktor-faktor tersebut 

antara lain perubahan tingkat hidup penduduk, perubahan undang-undang atau 

peraturan tentang besarnya upah dan perubahan tingkat upah dari perusahaan 

yang lain. 

4. Komposisi dari kompensasi yang diberikan harus diperhatikan. 

Sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak bahwa kompensasi yang diberikan 

harus diwujudkan dalam bentuk uang seluruhnya. Apabila perusahaan yakin 

bahwa dengan memberikan sebagian dari kompensasi dalam bentuk-bentuk 

lain justru akan mencapai sasaran lebih baik, hendaknya kompensasi tidak 

seluruhnya diwujudkan dalam bentuk uang. 

  

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi  

Dengan memperhatikan pengertian kompensasi dan uraian diatas, maka 

dapatlah dikemukakan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perumusan 

penetapan kompensasi tersebut (Martoyo, 2007). 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 
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1. Kebenaran dan keadilan.  

Hal ini mengandung pengertian bahwa pemberian kompensasi kepada masing-

masing karyawan atau kelompok karyawan harus sesuai dengan kemampuan, 

kecakapan, pendidikan dan jasa yang ditunjukan kepada organisasi. 

2. Dana Organisasi. 

Kemampuan organisasi untuk dapat melaksanakan kompensasi baik berupa 

finansial maupun nonfinansial amat tergantung kepada dana yang terhimpun 

Untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tersebut, tentunya juga sebagai 

akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditunjukan oleh karyawan-

karyawannya. 

3. Serikat karyawan. 

Para karyawan yang tergabung dalam suatu serikat karyawan juga dapat juga 

mempengaruhi pelaksanaan ataupun penetapan kompensasi organisasi, sebab 

suatu serikat karyawan dapt merupakan symbol kekuatan karyawan dalam 

menuntut perbaikan-perbaiakan nasib, yang perlu mendapatkan perhatian atau 

perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen/pimpinan organisasi. 

4. Produktivitas kerja. 

Produktivitas kerja karyawan merupakan faktor yang mempengaruhi penilaian 

atas prestasi kerja karyawan. Sedangkan prestasi karyawan merupakan faktor 

yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Karena itu, produktivitas 

kerja karyawan, ikut mempengaruhi pelaksanaan pemberian kompensasi 

tersebut. 

5. Biaya hidup. 

Penyesuaian besarnya kompensasi, terutama yang berupa gaji atau upah, 

dengan biaya hidup karyawan beseta keluarganya sehari-hari, harus 

mendapatkan perhatian pimpinan organisasi/perusahaan. Namun demikian 

cukup sulit pula dalam pelaksakannya, karena biaya hidup seseorang sehari-

hari sangat relative sifatnya, karena tak ada ukuran yang pasti seberapa besar 

hidup yang  layak itu. 

6. Pemerintahan. 

Fungsi pemerintahan untuk melindungi warganya dari tindak sewenang-

wenang majikan atau pemimpin organisasi ataupun perusahaan, dalam 
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pemberian balas jasa karyawan, jelas berpengaruh terhadap penetapan 

kompensasi. Karena itu pemerintahlah yang ikut menentukannya upah 

minimum ataupun jumlah jam kerja karyawan, baik karyawan pria ataupun 

anak-anak dalam batasan umur tertentu. 

 

2.2 Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah keseluruhan aktifitas dalam rangka mempengaruhi 

orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang 

diinginkan bersama. Kepemimpinan yang baik perlu dikembangan dan dipelihara 

sebaik-baiknya, karena manajemen yang berhasil bersumber atau bergantung pada 

adanya kepemimpinan yang baik (Martoyo,2007). 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang 

menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi atau usaha. Sebab kepemimpinan 

yang sukses, menunjukan bahwa pengelolaan suatu organisasi berhasil 

dilaksanakan dengan sukses pula. 

Setiap kemampuan dalam kepemimpinan harus melekat erat pada seorang 

manajer. Apapun ruang lingkup tanggung jawabnya. Karena tanpa kemampuan 

memimpin, lebih-lebih dalam hal manajemen sumber daya manusia, tidak 

mungkin seorang manajer berhasil baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Sikap dan gaya serta prilaku kepemimpinan manajer sangat besar pengaruhnya 

terhadap organisasi yang dipimpinnya, bahkan dapat berpengaruh terhadap 

produktivitas organisasinya. 

 

2.2.1 Tipe-tipe Kepemimpinan 

 Ada beberapa tipe kepemimpinan yang diutarakan oleh Terry (2001) yang 

kembali dikutip oleh Suwatno dan Priansa (2011) , yaitu: 

1. Kepemimpinan Pribadi (Personal Leadership) 

Dalam tipe ini pimpinan mengadakan hubungan langsung dengan 

bawahannya, sehingga timbul hubungan pribadi yang intim. 

2. Kepemimpinan Non-Pribadi (Non-Personal Leadership) 

Dalam tipe ini hubungan antara pimpinan dengan bawahannya melalui 

perencanaan dan instruksi-instruksi tertulis. 
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3. Kepemimpinan Otoriter (Authoritarian Leadership)  

Dalam tipe ini pimpinan melakukan hubungan dengan bawahannya dengan 

sewenang-wenang sehingga sebetulnya bawahannya melakukan semua 

perintah bukan karena tanggung jawab tetapi lebih karena rasa takut. 

4. Kepemimpinan Kebapakan (Paternal Leadership) 

Tipe kepemimpinan ini tidak memberikan tanggung jawab kepada bawahan 

untuk bisa mengambil keputusan sendiri karena selalu dibantu oleh 

pemimpinnya, hal ini berakibat kepada menumpuknya pekerjaan pemimpin 

karena segala permasalah yang sulit akan dilimpahkan kepadanya. 

5. Kepemimpinan Demokratis (Democratic Leadership) 

Dalam setiap permasalahan pemimpin selalu menyertakan pendapat para 

bawahnnya dalam pengambilan keputusan, sehingga mereka akan merasa 

dilibatkan dalam setiap permasalahan yang ada dan merasa bahwa 

pendapatnya selalu diperhitungkan, dengan begitu mereka akan 

melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab akan pekerjaannya 

masingmasing. 

6. Kepemimpinan Bakat (Indigenous Leadership) 

Pemimpin tipe ini memiliki kemampuan dalam mengajak orang lain, dan 

diikuti oleh orang lain. Para bawahan akan senang untuk mengikuti perintah 

yang diberikan karena pembawaannya yang menyenangkan. 

 

2.2.2 Fungi Kepemimpinan dan Sifat-sifat Pemimpin 

Kartono (2011), fungsi dari kepemimpinan ialah memandu, menuntun, 

membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi 

kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang 

baik, memberikan supervise/pengawasan yang efisien, dan membawa para 

pengikutnya kepada sasaran yang dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan 

perencanaan. 

Suwatno dan Priansa (2011), seorang pemimpin yang efektif adalah 

seorang yang mampu menampilkan dua fungsi penting, yaitu fungsi tugas dan 

fungsi pemeliharaan. Fungsi tugas berhubungan dengan segala sesuatu yang harus 

dilaksanakan untuk memilih dan mencapai tujuan-tujuan secara rasional, tugas-
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tugas tersebut antara lain menciptakan kegiatan, mencari informasi, memberi 

informasi, memberikan pendapat, menjelaskan, mengkoordinasikan, 

meringkaskan, menguji kelayakan, mengevaluasi, dan mendiagnosis. Fungsi 

pemeliharaan berhubungan dengan kepuasan emosi yang diperlukan untuk 

mengembangkan dan memelihara kelompok, masyarakat atau untuk keberadaan 

organisasi. Beberapa fungsi tersebut antara lain mendorong semangat, 

menetapkan standar, mengikuti, mengekspresikan perasaan, menciptakan 

keharmonisan, dan mengurangi ketegangan. 

Jika disederhanakan fungsi kepemimpinan adalah memastikan 

karyawannya mendapatkan segala kebutuhan dalam kegiatan kerja, yang 

selanjutnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. 

Terdapat sepuluh sifat pemimpin yang unggul yang diutarakan oleh 

Kartono (2011) yaitu: 

1. Kekuatan. 

2. Stabilitas emosi. 

3. Pengetahuan tentang relasi insani. 

4. Kejujuran. 

5. Objektif. 

6. Dorongan pribadi. 

7. Keterampilan berkomunikasi. 

8. Kemampuan mengajar. 

9. Keterampilan sosial. 

10. Kecakapan teknis atau kecakapan manajerial. 

  

2.2.3 Gaya Kepemimpinan 

Menurut House (1971) dalam Robbins (2002)  gaya kepemimpinan dibagi 

menjadi 4 yaitu : 

1. Gaya Kepemimpinan Direktif (pemimpin pengarah) 

Pemimpin seperti ini mengutamakan pemberian pedoman dan petunjuk 

kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan serta memberitahukan 

mengenai apa yang diharapkan dari mereka. 
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2. Gaya Kepemimpinan Suportif (pemimpin pendukung) 

Pemimpin seperti ini memberi pertimbangan atas kebutuhan bawahan, 

memberi perhatian bagi kesejahteraan dan menciptakan keakraban dengan 

bawahan dan lingkungan kerja yang menyenangkan. 

3. Gaya kepemimpinan partisipatif (pemimpin partisipatif)  

Gaya kepemimpinan ini, yaitu beruding dengan bawahan, memberi peluang 

kepada bawahan untuk memberi masukan berupa saran dan gagasan sebelum 

mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan yang telah dan akan 

dibuat. 

4. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi (pemimpin yang 

berorientasi pada prestasi) 

 Pemimpin ini menetapkan tujuan menantang, mengupayakan bawahan 

meningkatkan prestasi, serta mendorong bawahan untuk mencapai tujuan dan 

hasil karya yang lebih tinggi. 

 

2.3 Kinerja 

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan 

pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya 

kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi 

termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. 

Menurut Amstrong dan Baron (1998) dalam Wibowo (2007), kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada 

ekonomi. Dengan demikian, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil 

yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan 

dan bagaimana cara mengerjakannya. 

Kinerja dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia 

dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi sumber daya manusia dalam menjalankan kinerjanya. Setiap 

pekerja mempunyai kemampuan berdasar pada pengetahuan dan keterampilan, 

kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. 

Namun, pekerja juga mempunyai kepribadian, sikap, dan prilaku yang dapat 
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mempengaruhi kinerja suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia di dalamnya, tetapi juga oleh sumber daya lainnya seperti dana, bahan 

peralatan, teknologi dan mekanisme kerja yang berlangsung dalam organisasi. 

 

2.3.1 Tujuan Kinerja  

Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan 

tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individual dengan 

tujuan organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik (Wibowo, 2007). 

Tujuan dapat didefinisikan sebagai apa yang diharapkan untuk dicapai 

oleh suatu organisasi, fungsi, departemen dan individu suatu periode waktu 

tertentu. Arti pentingnya menetapkan tujuan adalah sebagai proses manajemen 

yang memastikan bahwa setiap pekerja individual tahu peran apa yang harus 

mereka lakukan dan hasil apa yang perlu mereka capai untuk memaksimumkan 

kontribusinya pada keseluruhan bisnis. Setiap pekerja tahu apa sebenarnya 

harapan manajer kepada mereka. 

Tujuan dapat bersifat work-related, atau berkaitan dengan pekerjaan, 

dengan mengacu pada hasil yang dicapai atau kontribusi yang diberikan pada 

prestasi organisasional, fungsional atau tujuan tim. Misalnya berupa terjalinnya 

koordinasi kerja yang efektif di antara tingkatan manajemen dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, tujuan dapat pula bersifat personal 

atau pribadi, dalam bentuk tujuan dan pengembangan atau pembelajaran yang 

bersangkutan dengan apa yang harus dilakukan individu untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, dan potensi untuk memperbaiki kinerja di bidang 

tertentu. 

 

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

Terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja, antara lain dikemukakan 

Armstrong dan Baron (1998)  dalam Wibowo (2007) , yaitu sebagai berikut : 

1. Personal factors, ditunjukan oleh tingkat keterampilan, kompensasi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

2. Leadhersip factors, ditunjukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan 

dukungan yang dilakukan manjer dan team leader. 
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3. Team factors, ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan 

sekerja. 

4. System factors, ditunjukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual / situational factors, ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan dan 

perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

 

2.3.3 Sasaran kinerja 

Sasaran kinerja merupakan suatu pernyataan secara spesifik yang 

menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan, dan oleh siapa sasaran yang ingin 

dicapai tersebut diselesasikan (Wibowo, 2007). Sebagai sasaran, suatu kinerja 

mencakup unsur-unsur diantaranya : 

1. The performers, yaitu orang yang menjalankan kinerja. 

2. The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang            

dilakukan oleh performers.   

3. A time Element, menunjukan kapan waktu pekerjaan dilakukan. 

4. An evaluation method, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan dapat 

dicapai. 

5. The place, menunjukan dimana tempat pekerjaan dilakukan. 

Sasaran ditulis secara spesifik untuk membuat hasilnya jelas. Sebagai contoh 

meningkatkan pendapatan dari 30% menjadi 40% lebih spesifik dari pada 

sekedar menunjukan saling pengertian tentang perlunya meningkatkan 

pendapatan. 

 

2.3.4 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja merupakan metode formal yang digunakan banyak 

organisasi untuk mengukur seberapa baik orang melakukan tugas yang ditentukan 

dengan penuh tanggung jawab. Hal ini membantu pekerja dan manajer 

memfokuskan pada tujuan dan kinerja yang diharapkan dengan mempengaruhi 

gaji, kenaikan pembayaran, dan menghasilkan promosi bagi bawahan. 

Apabila penilaian kinerja mengidentifikasi adanya persoalan yang dapat 

dikoreksi, pimpinan dan bawahan harus menyetujui suatu rencana untuk 
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menyelesaikannya. Penilaian kinerja juga sering dipergunakan untuk 

mengidentifikasi keterampilan, pengetahuan dan atau pengamalan yang 

diperlukan pekerja sebagai persyaratan untuk memperoleh promosi. 

Pimpinan yang sangat sibuk sering tidak menyukai penilaian kinerja. 

Dengan alasan bahwa : (1) bawahannnya tidak melakukan pekerjaannya dengan 

baik seperti seharusnya : (2) Penilaian kinerja memerlukan banyak waktu dan 

waktu bagi manajer merupakan asset langka (Wibowo,2007). 

 

2.4 Hubungan Antara Kompensasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan  

Tingkat keberhasilan perusahaan ditentukan oleh faktor sumber daya manusia 

atau karyawan dalam mencapai tujuannya. Peningkatan kinerja berdampak positif 

terhadap tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan. Widiyatmini (2008) 

menyatakan bahwa kompensasi berdampak postif terhadap kinerja. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut perusahaan harus memberikan kompensasi yang adil dan 

benar sehingga akan membantu perusahaan mencapai tujuannya dan memperoleh, 

memelihara dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif. Ibadurrahman 

(2011) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berdampak postif terhadap 

kinerja. Kepemimpinan memegang kendali penting dalam kinerja karyawan 

karena pemimpin merupakan penggerak utama dalam mempengaruhi dan 

memotivasi para karyawan. Pemimpin yang baik akan selalu memberikan 

motivasi kepada para karyawannya agar bisa mencapai tujuan perusahaan dan 

dapat memacu kinerjanya.  

 

2.5 Kualifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi 

Penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi dan usaha jasa 

pengawas konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat/kedalaman kompetensi dan 

potensi kemampuan usaha, serta kemampuan melakukan perencanaan dan 

pengawasan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko dan/atau kriteria penggunaan 

teknologi dan/atau kriteri besaran biaya (nilai proyek/nilai pekerjaan). 
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2.5.1 Penetapan Kualifikasi 

1. Badan Usaha yang berbadan hukum yang bersifat umum tanpa 

pengalaman atau baru berdiri dan memenuhi persyaratan serta memiliki 

modal disetor sama atau lebih dari Rp. 1 miliar tercantum dalam akta 

pendirian atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi M2 dan maksimum 4 

(empat) sub bidang pekerjaan atau bagian sub bidang pekerjaan. 

2. Badan Usaha kualifikasi M2 sebagaimana dimaksud pada No.1 diatas 

setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sertifikatnya, dapat menambah 

subbidang atau bagian subbidang pekerjaan baru sesuai dengan perolehan 

pekerjaan dari subbidang atau bagian subbidang pekerjaan yang 

dimilikinya, dengan melampirkan bukti perolehan pekerjaan tersebut, 

batas jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan untuk kualifikasi M2. 

3. Badan Usaha yang berbadan hukum bersifat spesialis tanpa pengalaman 

atau baru berdiri, dan memiliki persyaratan serta memiliki modal disetor 

sama atau lebih besar dari Rp. 1 miliar yang tercantum dalam akta 

pendirian badan usaha atau perubahannya, dapat diberi kualifikasi M2 satu 

sub bidang pekerjaan. 

4. Badan Usaha bersifat umum tanpa pengalaman atau berdiri, dan 

memenuhi persyaratan serta memiliki modal kurang dari Rp. 1 miliar dan 

yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha atau perubahannya, 

dapat diberi kualifikasi K2 dengan maksimum 4 (empat) sub bidang atau 

bagian sub bidang pekerjaan 

5. Badan Usaha bersifat spesialis tanpa pengalaman dan memenuhi 

persyaratan serta memiliki modal kurang dari Rp. 1 milyar yang tercantum 

didalam akta pendirian atau perubahannya , dapat diberi kualifikasi K2, 

dengan maksimum diberi satu sub bidang atau satu bagian sub bidang 

pekerjaan. 

 

2.5.2 Penjelasan Kualifikasi 

Kualifikasi K1 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 1 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi K1 dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma, Kopereasi 
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atau Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. Minimal 

memiliki Surat Keterampilan Teknik (SKT) untuk ditetapkan sebagai Penanggung 

Jawab Teknik (PJT).  

Kualifikasi K2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 1,75 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi K2 dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma, Kopereasi 

atau Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha PT-PMA. Minimal 

memiliki Surat Keterampilan Teknik (SKT) untuk ditetapkan sebagai Penanggung 

Jawab Teknik (PJT).  

Kualifikasi K3 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 2,5 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi K3 dapat berbentuk Perseroan Komanditer (CV), Firma, Kopereasi 

atau Perseroan Terbatas (PT), tidak termasuk badan usaha Perseroan terbatas 

Penanam Modal Asing (PT-PMA). Minimal memiliki Surat Keterampilan Teknik 

(SKT) untuk ditetapkan sebagai Penanggung jawab teknik (PJT).  

Kualifikasi M1 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) sampai dengan Rp. 10 milyar. Badan usaha untuk 

kualifikasi M1 dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Firma, Koperasi atau 

Perseroan Komanditer (CV)), tidak termasuk badan usaha Penanam Modal Asing 

(PT-PMA). Menimal memiliki Surat Keterampilan Teknik (SKT) untuk 

ditetapkan sebagai Penanggung jawab teknik (PJT).  

Kualifikasi M2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar. Badan 

usaha untuk kualifikasi M2 harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), tidak 

termasuk badan usaha Penanam Modal Asing (PT-PMA). Memiliki Sertifikat 

Keterangan Ahli (SKA) minimal ahli muda untuk ditetapkan sebagai Penanggung 

jawab teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB).  

Kualifikasi B1 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar sampai Rp. 250 milyar. Badan usaha 

untuk kualifikasi B1 harus berbentuk Perseroan Terbaras (PT). Memiliki Sertifikat 

Keterangan Ahli (SKA) minimal ahli madya untuk Penanggung jawab teknik 
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(PJT) dan Sertifikat Keterangan Ahli (SKA) minimal ahli muda untuk 

Penanggung Jawab Bidang (PJB).  

Kualifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan dengan batasan nilai 

pekerjaan (nilai proyek) diatas Rp. 1 milyar sampai dengan tidak terbatas. Badan 

usaha untuk kualifikasi B2 harus berbentuk Perseroan Terbaras (PT), termasuk 

badan usaha Penanam Modal Asing (PT-PMA). Memiliki Sertifikat Keterangan 

Ahli (SKA) minimal ahli madya untuk ditetapkan sebagai Penanggung jawab 

teknik (PJT).  

 

Tabel 2.1 Kualifikasi Pekerjaan Kontraktor 

Kualifikasi Pekerjaan Kontraktor 

Kualifikasi Golongan  Batas Nilai Proyek Pekerjaan 

B2 Besar > 1 M s/d tak terbatas 

B1 Besar > 1 M s/d 250 M 

M2 Menengah > 1 M s/d 50 M 

M1 Menengah ≤ 10 M 

K3 Kecil ≤ 2,5 M 

K2 Kecil ≤ 1,75M 

K1 Kecil ≤ 1 M 

 

2.6 Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh 

data dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang 

perlu diketahui. Penggunaan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan 

menggunakan daftar pertanyaan (angket) atau daftar isian terhadap objek yang 

diteliti (populasi atau sampel) (Sugiyono, 2012). 

 

2.6.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi mencakup segala hal, 

termasuk benda-benda alam, dan bukan sekedar jumlah yang ada pada objek 

(Sugiyono, 2012). 
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2.6.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin meneliti semua 

yang ada pada populasi, (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu) 

maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang 

dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi 

tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif 

(mewakili). Bila sampel tidak representatif, maka dapat mengakibatkan 

kesimpulan yang diambil tidak akan sesuai dengan kenyataan atau kesimpulan 

yang diambil salah (Sugiyono, 2012). 

2.6.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menetukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu probability sampling dan nonprobability 

sampling. Probability sampling meliputi, simple random, proportionate stratified 

random, disproportionate stratified random, dan area random. Nonprobability 

sampling meliputi, sampling sitematis, sampling kuota, sampling 

aksidential/insidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball 

sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah stratified 

proportionate sampling (Sugiyono, 2012). 

2.7 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas instrumen adalah mengukur instrumen terhadap ketepatan 

(konsisten). Reliabilitas disebut juga keterandalan, keajegan, consistency, 

stability, atau dependability. Uji reliabilitas terdapat empat jenis, yaitu; tes ulang 

tes, tes paralel, tes belah dua, dan tes konsistensi internal. Dalam penelitian ini 

digunakan tes konsistensi internal. 

Tes konsistensi internal yaitu suatu instrumen diujicobakan kepada kelompok 

tertentu kemudian dihitung skor-skornya dan akhirnya diuji konsistensi inter item-

itemnya. Tes konsistensi internal terdapat tiga jenis, antara lain; Kuder-

Richardson KR20 (1973), KR 21, Cronbach Alpha (α) (1951). Pada penelitian ini 
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digunakan jenis Cronbach Alpha (α). Cronbach Alpha dapat digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen skala Likert (1 sampai 5) atau instrumen yang item-

itemnya dalam bentuk esai. Rumusnya menurut Nunnally (1978) : 

 

α =  
 

   
    

    

    
     (2.1)                      

Dimana : 

k      = jumlah item 

                  ∑s
2

t    = jumlah varians skor total 

                     s
2

i    = varians sampel untuk item ke i 

                   ∑s
2

i   =  jumlah varians sampel seluruh item 

                   

Sebuah instrumen dikatakan reliabel dan dapat diberlakukan ke semua sampel 

penelitian apabila nilai α-nya lebih besar dari 0,70 ( Nunnally, 1978). 

Untuk mendapatkan nilai ∑s
2

t, digunakan rumus : 

 

∑s
2

t = 
             

    
 

 

 
      (2.2)                   

 

Dimana : 

       ∑1,…….., ∑24 = jumlah seluruh skor item sampel 1 sampai 24 

                         ∑tot  = total jumlah seluruh skor item sampel  

                            N  = jumlah sampel 

 

Untuk mendapatkan nilai s
2

i, digunakan rumus : 

 

 s
2

1 =   
             

      
 

 

 
      (2.3)  

Dimana : 

S1, ….,  s24 = skor item soal ke 1, dari jawaban responden 1 sampai 30 

 ∑item1   = jumlah skor item ke-1 seluruh sampel 

N  = jumlah sampel 
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2.8 Uji Validitas   

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang di ukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul 

dapat mengukur apa yang hendak kita ukur.  

Menurut Usman dan Akbar (2011) untuk menghitung validitas digunakan rumus  

sebagai berikut : 

           

                                                                                (2.4) 

 

Dimana : 

X = Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

ΣX = Jumlah skor dalam distribusi X 

ΣY = Jumlah skor dalam distribusi Y 

ΣX
2
 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

ΣY
2 

= Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = Banyaknya responden 

2.9 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis ini untuk mengetahui besarnya pengaruh antara kompensasi dan 

kepemimpinan secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja karyawan. 

Regresi linier berganda dinyatakan dalam bentuk persamaan garis regresi linier 

berganda (Djarwanto, 2007): 

Y = a +       +                         (2.5) 

Dimana : 

Y = Kinerja karyawan  

a = Nilai konstanta 

   = Kompensasi 
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   = Kepemimpinan 

   = Koefisien regresi kompensasi (  ) 

    = Koefisien regresi kepemimpinan (  ) 

Koefisien-koefisien    dan    dapat dihitung dengan persamaan: 

              (2.6) 

 

              (2.7) 

 

2.10 Analisis Korelasi Berganda   

Analisis ini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya hubungan antara 

kompensasi terhadap kinerja karyawan jasa kontruksi di Denpasar.  

Rumus (Djarwanto, 2007). 

          
             

       (2.8) 

Dimana : 

Ry(1,2) = Koefisien korelasi berganda    dan    terhadap Y 

    = Koefisien predictor (  ) 

    = Koefisien predictor (  ) 

      = Skor deviasi antar    dengan Y 

      = Skor deviasi antara    dengan Y 

                   = Jumkah kuadrat kriterium Y 

    ,     , dan     dihitung dengan menggunakan rumus : 

     =      - 
         

 
                                                                   (2.9)    

                 =      -  
         

 
                                                        (2.10)  

        =     -  
     

 
                                                               (2.11) 

Kriteria untuk menentukan interprestasi koefisien korelasi adalah : 

0,000 – 0,199 = Korelasi yang sangat rendah. 

0,200 – 0,399 = Korelasi yang rendah. 

0,400 – 0,599 = Korelasi yang sedang. 

0,600 – 0,799 = Korelasi yang tinggi. 
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0,800 – 1,000 = Korelasi yang sangat tinggi. 

 

2.11 Analisis Determinasi 

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui variasi hubungan antara 

kompensasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang dinyatakan dalam 

prosentase. Rumus ( Djarwanto,2007) 

D  =    x 100%                  (2.13) 

Dimana: 

D = Koefisien determinasi 

R = Koefisien korelasi berganda 

 

2.12 Uji F- test 

 Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi nilai koefisien korelasi 

berganda sehingga apakah secara simultan antara kompensasi dan kepemimpinan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan atau tidak terhadap kinerja karyawan. 

Rumus (Djarwanto, 2007). 

F = 
    

              
           (2.14) 

Dimana: 

F = F-hitung 

R = Koefisien korelasi berganda 

n = Jumlah data (responden) 

k = Jumlah variabel 

Langkah-langkah uji statistiknya adalah : 

1. Membuat formulasi hipotesis 

Ho : R = 0, berarti tidak ada hubungan antara kompensasi dan kepemimpinan 

secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

Hi : R > 0, berarti ada hubungan positif antara kompensasi dan kepemimpinan 

secara simultan terhadap kinerja karyawan. 

2. Ketentuan pengujian 

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% (α=0,05), 

derajat bebas pembilang: k dan derajat penyebut : n-k-l maka diperoleh nilai F 

tabel 0,05 (k ; n-k-l ) 
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3. Kriteria pengujian  

a) Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak berarti signifikan. 

b) Jika F-hitung < F tabel, maka Ho diterima berarti tidak signifikan. 

 

2.13 Uji t-test 

Uji ini untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi linier 

berganda, sehingga secara individual pengaruh antara kompensasi dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan adalah signifikan atau diperoleh 

kebetulan.Rumus (Djarwanto, 2007) 

t = 
  

     
                                                                         (2.15) 

      =  
       

   
         (2.16) 

       = 
     

     
      

  

        (2.17) 

        =  
     

    
         

  
         (2.18) 

Dimana : 

t  = t-hitung 

    = Koefisien regresi ke-1 

       = Standard error koefisien regresi X1 dan X2 

 

Langkah-langkah uji statistiknya adalah 

1. Membuat formulasi hipotesis 

Ho ;         berarti tidak ada pengaruh antara kompensasi dan kepemimpinan 

secara individual terhadap kinerja karyawan. 

Hi :         berarti ada pengaruh antara kompensasi dan kepemimpinan 

secara individual terhadap kinerja karyawan. 

2. Ketentuan pengujian. Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 

kesalahan 5% (α = 0,05) dan drajat kebebasan : n-k-l, test dua sisi pada sisi 

kiri dan sisi kanan maka diperoleh nilai t-tabel (0.05; n-k-l). 

 



26 
 

3. Kriteria pengujian 

a) Jika t-hitung >  t-tabel dan –t-hitung < -t-tabel, maka Ho ditolak berarti 

signifikan. 

b) Jika –t-tabel < t-hitung <  t-tabel,maka Ho diterima berarti tidak 

signifikan.  

 

 


