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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi telah muncul sebagai fenomena baru yang telah dilahirkan 

oleh kemajuan jaman. Dalam bidang perekonomian, hal ini membawa dampak 

yang cukup besar bagi industri-industri di Indonesia baik itu industri perdagangan, 

manufaktur maupun jasa. Kondisi tersebut menuntut suatu organisasi atau 

perusahaan untuk senantiasa melakukan berbagai inovasi guna mengantisipasi 

adanya persaingan yang semakin ketat. Organisasi di abad-21 seperti saat ini 

dituntut untuk mempunyai keunggulan bersaing baik dalam hal kualitas produk, 

servis, biaya maupun sumber daya manusia yang profesional. Untuk mewujudkan 

hal tersebut sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dan 

perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih dalam, karena bagaimanapun 

juga manusialah yang akhirnya menentukan dan memprediksikan keberhasilan 

atau kegagalan suatu kebijaksanaan, strategi, maupun langkah-langkah kegiatan 

operasional yang siap dilaksanakan (Unarajan,1996). 

Selain sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu organisasi, disisi lain juga sebagai makhluk yang 

mempunyai pikiran, perasaan kebutuhan dan   harapan-harapan tertentu. Hal ini 

sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor tersebut akan 

mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas serta kecintaan terhadap  pekerjaan 

dan organisasinya (Hasibuan, 1994 : 222). 

Keadaan ini menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang harus 

ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, maka 

perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan 

memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan 

serta ketrampilan yang dimiliki secara optimal. Salah satu upaya yang dapat 

ditempuh oleh perusahaaan untuk menciptakan kondisi tersebut adalah dengan 



memberikan sistem imbalan yang memuaskan. Menurut Handoko (1994:156), 

suatu cara meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan 

adalah dengan memberikan kompensasi atau sistem imbalan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang dimaksud dengan konsep imbalan finansial dan non 

finansial? 

2. Apa yang dimaksud dengan sistem imbalan? 

3. Jelaskan konsep keadilan imbalan internal dan eksteral! 

4. Jelaskan kepuasan imbalan terhadap efektivitas manajemen! 

 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui konsep imbalan baik imbalan finansial maupun non 

finansial. 

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem imbalan. 

3. Untuk mengetahui konsep keadilan imbalan internal dan imbalan 

eksternal. 

4. Untuk mengetahui kepuasan imbalan terhadap eektivitas manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

 

PEMBAHASAN 

 

 

2.1 Konsep Imbalan 

Menurut  Milkovich  dan  Newman  (1996) Pay  sistems  are  

designed efficiency (performance driven, total quality, customer focus, cost 

control), equity and compliance (Sistem imbalan didesain dan dikelola untuk 

memastikan tercapainya tujuan. Tujuan yang paling utama dalam pemberian 

imbalan  adalah efisiensi,  keadilan  dan  pemenuhan).  Pengembangan  tujuan 

pembayaran imbalan sangat tergantung pada masing-masing perusahaan dan 

jenis usaha. 

Menurut Carell, et.all (1995) Pemberian imbalan/kompensasi bertujuan 

untuk  menarik  karyawan  dari  luar perusahaan,  mempertahankan  karyawan 

yang memiliki kualitas yang baik, memotivasi karyawan, serta sebagai upaya 

untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Menurut Ivancevich (1998) Compensation is the Human Resources 

Management function that deals with every type of reward individuals receive in 

exchange   for   performing   organization   tasks.   Kompensasi   adalah   fungsi 

manajemen     sumber     daya     manusia     yang     berkaitan     dengan   semua 

bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima karyawan sebagai 

imbalan dari pelaksanaan tugas dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

Sedangkan menurut Handoko (2000), tujuan pemberian imbalan atau 

kompensasi adalah untuk : 

1. Memperoleh Personalia yang Kualified 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar, 

karena perusahaan-perusahaan bersaing dalam pasar tenaga kerja, 

tingkat pengupahan harus sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan 

tenaga kerja. Kadang-kadang tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan 

untuk menarik para pelamar cakap yang sudah bekerja diberbagai 



perusahaan lain. 

2. Mempertahankan Karyawan yang Ada 

Bila tingkat kompensasi tidak kompentitip, niscaya banyak karyawan 

yang baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran karyawan, 

pengupahan harus dijaga agar tetap kompetitip dengan perusahaan-

perusahaan lain. 

3. Menjamin keadilan 

Administrasi  pengupahan  dan  penggajian  berusaha  untuk  memenuhi 

prinsip keadilan. Keadilan atau konsisten internal dan eksternal sangat 

penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi. 

4. Menghargai perilaku yang diinginkan 

Kompensasi hendaknya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan. 

Prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru 

dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi 

yang efektif. 

5. Mengendalikan Biaya-biaya 

Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk 

mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada 

tingkat biaya yang layak. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian 

sistematika organisasi dapat membayar kurang (underpay) atau lebih 

(overpay) kepada para karyawannya. 

6. Memenuhi Peraturan-peraturan Legal 

Seperti aspek-aspek manajemen personalia lainnya, administrasi 

kompensasi  menghadapi  batasan-batasan  legal.  Program Kompensasi  

yang baik memperhatikan kendala-kendala tersebut dan memenuhi 

semua peraturan pemerintah yang mengatur kompensasi karyawan. 

 

2.1.1 Imbalan Financial (Imbalan Ekstrinsik) 

Imbalan financial atau imbalan ekstrinsik adalah remunerasi yang 

diterima oleh seseorang bagi jasa –jasa yang diberikan kepada organisasi 

berbentuk imbalan, gaji, bonus, premi, dan berbagai tunjangan.. Jadi yang 

termasuk imbalan ekstrinsik yaitu : 



1. Fancial reward (imbalan berupa gaji) , yaitu gaji atau imbalan yang 

dibayarkan kepada seseorang. 

2. Fringe benefits, yaitu imbalan yang diberikan paada karyawan yang 

jumlahnya ada dibawah atau diatas gaji atau imbalannya, contohnya 

ialah asuransi tenaga kerja (astek), waktu libur yang dibayar, dan lain – 

lain. 

3. Profit sharing and ancentive plans, yaitu pembagian keuntungan bagi 

karyawan yang mempunyai partisipasi dan produktifitas yang baik. 

4. Professional and peer recognition, yaitu pemuasan suatu kebutuhan 

untuk dihargai terhadap prestasinya oleh teman sekerjanya. 

5. Supervisi, yaitu penghargaan dalam bentuk persahabatan dan 

kepemimpinan  yang diberikan oleh atasan yang merupakan suatu hal 

yang penting bagi seorang karyawan. 

6. Persahabatan, keanggotaan dalam group informal adalah penting bagi 

sebagian karyawan, sebagai suatu bagian penghargaan atas 

pekerjaannya. Aktivitas group informal memberikan suatu 

penghargaan,  termasuk perubahan sosialisasi, keuntungan memimpin  

yang lain secara informasi, keuntungan membagi informasi tentang 

pekerjaan, dengan karyawan lainnya dan sekaligus diberi perlindungan 

oleh group manajemennya, dan dari orang lain diluar grup tersebut. 

7. Deffered compensation, yaitu kompensasi yang diberikan oleh 

organisasi bagi karyawan yang pensiun.  

 

2.1.2 Imbalan Non Financial (Imbalan Intrinsik) 

Imbalan non finansial atau imbalan intrinsik adalah imbalan yang tidak 

berupa uang. Kebutuhan manusia tidak hanya  terbatas hanya pada kebutuhan 

yang bersifat kebendaan, meskipun kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan 

dasar atau primer. 

Kebutuhan yang bersifat non materil dikaitkan dengan harkat martabat 

dan harga diri seseorang. Apabila kebutuhan – kebutuhan akan harga diri dapat 

dipenuhi, hasilnya akan menimbulkan gejala – gejala yang baik. Pada manusia, 

hal tersebut akan menimbulkan perasaan percaya pada diri sendiri., persaan 



kuat, perasaan mampu dan sempurna, merasa berguna dan dibutuhkan dalam 

masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa imbalan non finansial atau imbalan 

intrinsik diasosasikan  terhadap pekerjaan itu sendiri, seperti misalnya : 

1. penghargaan terhadap perasaan tanggung jawab secara perorangan 

untuk suatu pekerjaan. 

2. hasil kerja siklus operasinya dapat dilihat, mengarahkan untuk dapat 

melengkapi beberapa proses, dan menginginkan seseorang untuk dapat 

menggunakan berbagai kemampuan dan keahlian yang bernilai dan 

mudah dikembangkan. 

3. keuntungan untuk menggunakan sejumalah aktivitas yang mempunyai 

arti yang berbeda ketika sedang melaksanakan pekerjaannya. 

4. ketentuan yang berkenaan dengan informasi mengenai jumlah dan 

kualitas kerja dari suatu sumber yang dapat dipercaya. 

5. Promosi, yaitu mendudukkan karyawan yang berprestasi ke tingkat 

yang lebih tinggi. 

Selain itu bentuk pemberian imbalan intrinsik yaitu seperti penghargaan 

secara llisan, kenaikan pangkat, mengikutsertakan dalam seminar, serta 

pengumuman di berbagai media bagi karyawan yang berprestasi, atau dari 

lingkungan psikologis dan atau fisik dimana orang tersebut berada, seperti 

rekan kerja  yang  menyenangkan,  kebijakan-kebijakan  yang  sehat,  adanya  

kafetaria, sharing pekerjaan, minggu kerja yang dipadatkan dan adanya waktu 

luang. Dengan demikian, kompensasi tidak hanya berkaitan dengan imbalan-

imbalan moneter (ekstrinsik) saja, akan tetapi juga pada tujuan dan imbalan  

intrinsik organisasi seperti pengakuan, maupun kesempatan promosi. 

 

 

2.2 Sistem Imbalan 

Sistem imbalan atau sistem penghargaan (reward system) adalah sebuah 

program formal atau informal yang digunakan untuk mengenali prestasi 

individual karyawan, seperti pencapaian sasaran atau proyek atau penggunaan ide-

ide kreatif. Sistem imbalan yang baik adalah sistem yang mampu menjamin 

kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannnya memungkinkan 

http://kamusbisnis.com/arti/program/
http://kamusbisnis.com/arti/sasaran/
http://kamusbisnis.com/arti/proyek/


organisasi memperoleh, memelihara dan memperkerjakan sejumlah orang yang 

dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi 

kepentingan organisasi.  

Sistem pemberian imbalan (kompensasi) adalah merupakan hal yang 

penting dalam perusahaan. Beberapa alasan mendasari pendapat ini antara lain 

karena imbalan merupakan biaya dengan proporsi terbesar yang harus dikeluarkan 

oleh perusahaan, merupakan daya tarik untuk mendapatkan karyawan yang baik 

(bermutu), menjadi perangsang bagi karyawan untuk meningkatkan prestasi 

kerjanya, dapat menghindari munculnya ketidakpuasan kerja, atau dengan kata 

lain dapat meningkatkan motivasi kerja serta loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan. Apabila suatu oganisasi tidak mampu mengembangkan dan 

menerapkan suatu sistem imbalan yang memuaskan, organisai bukan hanya akan 

kehilangan tenaga-tenaganya yang terampil dan berkemampuan tinggi, tetapi juga 

akan kalah bersaing dipasaran tenaga kerja. Memang benar bahwa 

mengembangkan dan menerapkan suatu imbalan tertentu, suatu organisai 

menghadapi suatu kondisi dan tuntutan yang tidak hanya bersifat internal, seperti 

kemampuan organisasi membayar upah dan gaji karyawan yang wajar, akan tetapi 

sering pula bersifat eksterenal seperti berbagai peraturan perundangan, dan 

persaingan dipasaran kerja. 

Sistem pembayaran kompensasi dibagi menjadi 3 macam yaitu sistem 

waktu, sistem hasil (output), dan sistem borongan. Untuk lebih jelasnya mengenai 

sistem kompensasi ini akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Sistem Waktu 

Dalam sistem waktu, kompensasi (gaji/upah) itu besarnya ditetapkan 

berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Sistem 

waktu administrasi pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan 

kepada karyawan tetap maupun kepada pekerja harian. Sistem waktu ini 

biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya, dan bagi 

karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara 

periodik setiap bulannya. Besarnya kompensasi setiap waktu hanya 

didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi 

kerjanya. 



Kelebihan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan 

besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Kelemahan sistem 

waktu ialah karyawan yang malas pun kompensasinya tetap dibayar 

sesuai perjanjian. 

2. Sistem Hasil (output) 

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan 

unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, kilogram 

dan satuan lainnya. 

Dalam sistem hasil (output), besarnya kompensasi yang dibayar selalu 

didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada 

lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan 

kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak 

mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi. 

Kelebihan sistem hasil ini memberikan kesempatan kepada karyawan 

yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan 

memperoleh balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip keadilan betul-

betul diterapkan. Sistem hasil ini perlu mendapat perhatian yang 

sungguh-sungguh mengenai kualitas barang yang dihasilkan, karena 

ada kecenderungan dari karyawan untuk mencapai produksi yang lebih 

besar dan kurang memperhatikan kualitasnya.  

Kelemahan sistem hasil ialah kualitas barang yang dihasilkan kurang 

baik dan karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga 

kurang manusiawi. 

3. Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan 

besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem 

borongan ini cukup rumit, lama mengerjakannya, serta berapa alat yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan ini 

pekerja bisa mendapat balas jasa besar atau kecil, tergantung atas 

kecermatan kalkulasi mereka. 

 



2.3 Konsep Keadilan Imbalan Internal dan Eksternal 

Keadilan kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

bagaimana dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada 

perusahaan lainnya.  

Kompensasi yang adil maksudnya segala pengorbanan yang dilakukan 

oleh karyawan seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Ada keseimbangan 

antara produktivitas dengan upah atau gaji atau kompensasi yang diterimanya. 

Keadilan kompensasi pada prinsipnya adalah sama akan tetapi bagi karyawan 

yang prestasinya beda maka keadilan kompensasi yang diterima berbeda 

tergantung pada prestasi kerjanya.  

Sedangkan kompensasi yang layak adalah besarnya upah lebih banyak 

dikaitkan dengan standar hidup dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Seperti 

kebutuhan fisik minimum dan upah minimum regional. 

Keadilan, kelayakan dan besarnya kompensasi yang berlaku pada suatu 

perusahaan akan banyak menarik minat para calon tenaga kerja yang potensial  

untuk bergabung atau bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Berbeda 

dengan perusahaan yang memberikan kompensasi yang kecil dan tidak layak 

tentunya akan sepi peminat dari calon-calon tenaga kerja yang potensial. 

Kompensasi yang tinggi dan layak juga dapat mempertahankan karyawan yang 

ada. Jika karyawan merasa kompensasi yang diberikan perusahaan kepadanya 

cukup memadai untuk menghidupi diri dan keluarganya, maka ia akan tetap 

bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi manakala kompensasi yang mereka terima 

dari perusahaannya tidak memadai guna menghidupi diri dan keluarganya, maka 

mereka akan berpikir untuk keluar ke perusahaan lain yang sistem kompensasinya 

lebih baik dari perusahaan asal ia bekerja. Kalaupun mereka tetap bekerja pada 

perusahaan tersebut, maka mereka akan bekerja seadanya dan tidak bergairah 

dalam bekerja sehingga produktifitas kerjanyapun rendah. 

 

2.3.1 Teori Keadilan 

Hasil akhir dari suatu pekerjaan (seperti upah, prestise dan imbalan 

tambahan), dan masukan ke dalam pekerjaan (seperti usaha, tingkat pendidikan 

dan pengalaman), membentuk rasio bagi setiap individu sesuai dengan 



rumusan teori keadilan J. Stacey Adams. Individu membandingkan rasionya 

dengan rasio dari sumber referensi, seperti sesama pekerja di sampingnya 

untuk dapat menentukan adilnya situasi. Sebagai contoh seorang pekerja 

percaya bahwa ia bekerja dua kali lebih keras dari teman kerjanya tetapi ia juga 

mempersepsikan bahwa ia mendapat imbalan dua kali banyaknya dari teman 

kerjanya. Jika semua hal lain sama maka rasio sudah seimbang dan pekerja 

tersebut merasa sudah diperlakukan dengan adil. 

Menurut teori keadilan, sebagai hasil memperbandingkan rasio dengan 

sumber referensi, individu dapat mempersepsikan dirinya berada dalam salah 

satu dari tiga kondisi. Ketiga kondisi ini ialah: 

1. Ketidakadilan karena Imbalan Lebih 

Ketidakadilan karena imbalan berlebih terjadi bila seseorang 

mempersepsikan dirinya mendapat imbalan lebih untuk pekerjaan 

dibandingkan dengan hasil akhir/masukan daripada orang lain. 

Dalam situasi seperti itu timbul rasa bersalah dan individu itu akan 

mencoba memperbaiki rasio. Untuk melakukan ini orang itu dapat 

merasionalisasikan ketidakadilan yang dipersepsikan (misalnya 

dengan memilih sumber referensi lain untuk memperbandingkan 

dirinya), atau mencari sarana untuk menyesuaikan rasio hasil 

akhir/masukan  

2. Ketidakadilan karena Imbalan Kurang 

Ketidakadilan karena imbalan kurang, terjadi bila individu merasa 

dirinya mendapatkan hasil akhir kurang disbanding hasil masukan 

dari pekerjaan, dari sumber referensinya. Dalam situasi seperti itu 

individu mencoba menetapkan kembali keadilan dengan menambah 

atau mengurangi hasil masukan. 

3. Kondisi yang Adil. 

Keadilan ada bila rasio hasil akhir/masukan dari sumber referensi 

dipersepsikan sama dengan milik individu. Dalam keadaan seperti 

itu tidak diharapkan akan ada perubahan perilaku karena rasio 

berada dalam keseimbangan. 

 



2.3.2 Keadilan Imbalan Internal 

Keadilan internal merupakan suatu kriteria dari keadilan kompensasi 

yang diterima karyawan dari pekerjaannya dikaitkan dengan nilai internal 

masing-masing pekerjaan. Misalnya posisi yang disukai karyawan dengan 

kualifikasi yang tinggi pula haruslah diberi kompensasi yang lebih tinggi. Nilai 

suatu pekerjaan haruslah menggambarkan:  

1. Nilai sosial budaya suatu masyarakat 

2. Nilai produk dan jasa yang dibuat 

3. Investasi yang dilakukan dalam pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman yang dibutuhkan oleh suatu pekerjaan 

4. Posisi pekerjaan dalam hirarki organisasional 

Namun dalam praktiknya, perusahaan hanya memfokuskan pada isi 

dan kontribusi suatu pekerjaan dalam menentukan nilai pekerjaan, isi pekerjaan 

berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan 

usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Kontribusi suatu 

pekerjaan menunjukkan kontribusi pekerjaan tersebut terhadap nilai ekonomis 

dari produk atau jasa, atau kontribusi pekerjaan tersebut dalam mencapai 

tujuan unit kerja atau tujuan perusahaan yang ditunjukkan dalam bentuk laba, 

produksi, atau ukuran lainnya. 

Perusahaan juga harus mentaati peraturan perundang-undangan 

maupun peraturan penggajian yang ditetapkan pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Perubahan undang-undang atau peraturan dalam sistem 

penggajian membutuhkan penyesuaian dalam sistem kompensasi yang 

diterapkan. 

 

2.3.3 Keadilan Imbalan Eksternal 

Keadilan eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh 

suatu perusahaan terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi 

yang diberikan oleh perusahaan pesaing untuk seorang karyawan dengan 

pekerjaan yang sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini 

mempunyai 2 pengaruh terhadap tujuan, yaitu: 

1. Mendorong penetapan tingkat gaji yang mencukupi atau memenuhi 



kebutuhan karyawan dalam rangka menghargai dan 

mempertahankan karyawan. 

2. Mengendalikan biaya tenaga kerja sehingga harga produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan dapat tetap bersaing. 

Suatu perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya. Jika perusahaan dapat menghargai karyawan sesuai atau lebih tinggi 

dari tingkat kompensasi di perusahaan lain, maka perusahaan ini berhasil 

mempertahankan karyawan-karyawannya apalagi karyawan yang potensial. 

Terkadang karyawan memiliki persepsi keadilan kompensasi yang tidak 

didukung dengan data yang akurat. Karyawan membandingkan pekerjaan yang 

mempunyai nama yang sama dengan perusahaan lain, tetapi kompensasi yang 

diterima berbeda. Hal ini dikarenakan nilai kerjanya belum tentu sama dengan 

perusahaan lain sehingga kompensasi yang diterima juga tidak sama. 

Untuk mempertahankan keadilan eksternal, perusahaan harus 

menggunakan kenaikan gaji sebagai suatu alat untuk menyesuaikan tingkat gaji 

karyawan sesuai dengan perubahan biaya hidup atau tingkat gaji secara umum. 

 

 

2.4 Kepuasan Imbalan terhadap Efektivitas Manajemen 

Meskipun kompensasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang 

berpengaruh terhadap kepuasan karyawan, akan tetapi diyakini bahwa kompensasi 

merupakan salah satu faktor penentu dalam menimbulkan kepuasan karyawan 

yang tentu saja akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas 

kerja mereka. Jika karyawan merasa bahwa usahanya akan dihargai dan jika 

perusahaan menerapkan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan evaluasi 

pekerjaan, maka perusahaaan telah mengoptimalkan motivasi. Kompensasi dapat 

berperan meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan karyawan jika kompensasi 

dirasakan:  

1. Layak dengan kemampuan dan produktivitas pekerja. 

2. Berkaitan dengan prestasi kerja 

3. Menyesuaikan dengan kebutuhan individu 

Kondisi-kondisi tersebut akan meminimalkan ketidakpuasan di antara para 



karyawan, mengurangi penundaan pekerjaan, dan meningkatkan komitmen 

organisasi. Jika pekerja merasa bahwa usahanya tidak dihargai, maka prestasi 

karyawan akan sangat di bawah kapabilitasnya (Robbin,1993 : 647).  

Hampir semua peneliti setuju bahwa adiministrasi kompensasi yang efektif 

mempunyai pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kepuasaan karyawan. 

Kepuasan kompensasi sangat penting karena jika kepuasan kompensasi rendah 

maka kepuasan kerja juga rendah, konsekwensinya turnover dan absenteeisme 

karyawan akan meningkat dan menimbulkan biaya yang tinggi bagi perusahaan. 

Semakin tinggi pembayaran, semakin puas kompensasi yang diterima. Biaya 

hidup, semakin rendah biaya hidup dalam masyarakat, semakin tinggi kepuasan 

kompensasi. Pendidikan, semakin rendah tingkat pendidikan semakin tinggi 

kepuasan kompensasi. Harapan di masa datang, semakin optimis dengan kondisi 

pekerjaan di masa datang, semakin tinggi tingkat kepuasan kompensasi. 

Ada beberapa penyebab dari kepuasan dan ketidakpuasan karyawan atas 

kompensasi yang mereka terima, yaitu:  

1. Kepuasan individu terhadap kompensasi berkaitan dengan harapan dan 

kenyataan terhadap sistem kompensasi. Kompensasi yang diterima 

tidak sesuai dengan yang diharapkan, apabila kompensasi yang diterima 

terlalu kecil jika dibandingkan dengan harapannya.  

2. Kepuasan dan ketidakpuasan karyawan akan kompensasi juga timbul 

karena karyawan membandingkan dengan karyawan lain di bidang 

pekerjaan dan organisaasi sejenis. Rasa ketidakpuasan akan semakin 

muncul manakala atasan mereka bersifat tidak adil dalam 

memperlakukan bawahan serta memberikan wewenang yang berbeda 

untuk karyawan dengan level jabatan yang sama. 

3. Karyawan sering salah persepsi terhadap sistem kompensasi yang 

diterapkan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak 

mengkomunikasikan informasi yang akurat mengenai kompensasi dan 

tidak mengetahui jenis kompensasi yang dibutuhkan oleh karyawan. 

4. Kepuasan dan ketidakpuasan akan kompensasi juga tergantung pada 

variasi dari kompensasi itu sendiri. Kompensasi tersebut mempunyai 

fungsi yang berbeda sehingga kombinasi variasi kompensasi yang baik 



akan memenuhi kebutuhan dan kepuasan karyawan.  

kompensasi memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan untuk dapat 

mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi meskipun menurut sifatnya kepuasan 

kerja itu sendiri besarannya sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan 

orang lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan komitmen karyawan adalah 

dengan cara memenuhi apa yang menjadi harapan karyawan. Sementara menurut 

Steers (1983) menyatakan bahwa salah satu cara meningkatkan kepuasan 

karyawan adalah dengan memeberikan kompensasi yang memuaskan. Semakin 

tinggi nilai kepuasan seorang karyawan maka semakin tinggi pula komitmen 

 karyawan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

 

PENUTUP 

 

 

3.1 Kesimpulan 

Dalam suatu hubungan kerja, sistem imbalan sutau hal yang memegang 

peranan penting, seolah-olah merupakan jembatan penghubung antara pemilik 

modal, atasan maupun pekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk 

menentukan besarnya imbalan bagi seorang pekerja bukanlah merupakan suatu 

persoalan yang mudah dan sederhana. Karena menyangkut faktor-faktor yang 

sangat kompleks dan dinamis, diantaranya menyangkut kesejahteraan para 

pekerja, produktifitas pemegang saham, kontinuitas, dan perkembangan  

perusahaan dan sebagainya, faktor-faktor tersebut dapat berubah setiap saat,baik 

oleh alasan-alasan yang berasal dari luar perusahaan atau alasan-alasan yang 

berada didalam perusahaan sesuai dengan perkenbangan kondisi yang ada. 

Dari hal yang diuraikan diatas terlihat bahwa pengembangan sutau 

organisasi industri tidak ada artinya tanpa mengikutsertakan dan memikirkan 

perkembangan  imbalan. Imbalan yang baik selalu di dasarkan kepada standar 

hidup yang dimiliki seseorang. Imbalan ini sangat penting artinya, karena 

disamping untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomi dalam masyarakat, juga 

akan mewujudkan motivasi lain seperti kepuasan kerja, prestasi ,dan sebagainya. 

Imbalan merupakan suatu faktor yang penting bagi pekerja, karena 

bagaimanapun juga imbalan bagi pekerja merupakan tempat bergantung akan 

kelangsungan hidupnya. Jadi imbalan merupakan hal yang penting bagi pekerja 

sehingga mereka mau bekerja semata – mata hanya karena adanya imbalan 

tersebut. 
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