
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain yang permasalahannya hampir sama dengan penelitian yang sedang 

dilakukan ini. Penelitian-penelitian tersebut dibuat dalam berbagai bentuk 

misalnya penelitian biasa, jurnal, skripsi maupun tesis. Maka dari hasil penelitian 

yang ada menjadi pegangan dalam penyusunan skripsi ini antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andrie Satraiansyah tahun 2008 dalam 

tulisannya mengenai “Hubungan Kompensasi Dengan Kinerja Pegawai Tetap 

pada PT.PLN (Persero) Wilayah Lampung Cabang Tanjung Karang” 

menyimpulkan bahwa : 

a. Tanggapan Pegawai terhadap kompensasi pada PT.PLN (Persero) Wilayah 

Lampung Cabang Tanjung Karang adalah umumnya setuju dengan nilai 

rata sebesar 80,92%. Artinya kompensasi yang diberikan sudah sesuai 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

b. Tanggapan Pegawai terhadap kinerja pada PT.PLN (Persero) Wilayah 

Lampung Cabang Tanjung Karang adalah umumnya sangat baik dengan 

nilai rata-rata sebesar 83,14%. Artinya kinerja yang dihasilkan oleh 

pegawai merupakan kinerja yang baik. 
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c. Terdapat hubungan yang sigginfikan dan positif antara kompensasi dengan 

kinerja Pegawai PT.PLN (Persero) Wilayah Lampung Cabang Tanjung 

Karang dengan nilai keeratan (+) 0/484 yang menunjukkan keeratan 

hubungan cukup lemah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Mahdalena tahun 2007 dalam tulisannya 

mengenai “Pengaruh Kompensasi Dengan Kinerja Pegawai Tetap pada PT. 

Sinar Bambu Mas di Lampung Tengah” menyimpulkan bahwa : 

Variabel kompensasi dengan koefisien regresi sebesar 0,056 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.003 pada tingkat kepercayaan 95% secara statistik 

berpengaruh terhadap kinerja Pegawai PT. Sinar Bambu Mas di Lampung 

Tengah. Dengan demikian hipotesis diterima. 

Tabel 2.1  Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 
Andrie 

Satriansyah 

Hubungan Kompensasi 

Dengan Kinerja Pegawai 

Tetap pada PT.PLN 

(Persero) Wilayah Lampung 

Cabang Tanjung Karang 

Hubungan kompensasi 

dan kinerja secara umum 

baik namun keeratan 

hubungannya cukup 

lemah. 

2 
Yulia 

Mahdalena 

Pengaruh Kompensasi 

Dengan Kinerja Pegawai 

Tetap pada PT. Sinar 

Bambu Mas di Lampung 

Tengah 

Secara keseluruhan 

kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Sumber : Berbagai sumber diolah 

 

 

 

 

 



 14 

2.2  Kompensasi 

 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa untuk 

hasil kerja mereka (Mistiani, 2007).  Menurut William B Werther dan Keith Davis 

(dalam Hasibuan, 1997:134) kompensasi adalah apa yang seorang pegawai terima 

sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya baik upah perjam ataupun gaji 

periodik, didesain dan dikelola oleh bagian personalia.  Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung.  

Kompensasi berbentuk uang artinya dibayar dengan sejumlah uang kartal, 

sedangkan berbentuk barang artinya dibayar dengan barang seperti fasilitas. 

 

Menurut Sikula kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau 

dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen. Flippo mengemukakan 

pengertian kompensasi sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada 

pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.  (Hasibuan, 1997:134).  

Kompensasi berarti balas jasa yang diberikan kepada pegawai yang dapat dinilai 

dengan uang dan cenderung diberikan secara tetap.  

 

Kompensasi merupakan masalah yang sangat penting karena dengan adanya 

kompensasi seseorang mau menjadi pegawai di organisasi atau kantor (Nitisemito, 

1996). Kompensasi bagi organisasi berarti penghargaan atau ganjaran terhadap 

pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya melalui 

kegiatan yang disebut bekerja (Nawawi, 1997).  Kompensasi adalah semua bentuk 

kembalian finansial, jasa-jasa berwujud dan tunjangan yang diperoleh sebagai 
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bagian dari hubungan kepegawaian, kompensasi merupakan apa yang diterima 

pegawai sebagai ganti kontribusi mereka terhadap organisasi (Simamora, 1997). 

 

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diberikan baik dalam bentuk uang  maupun bukan berbentuk 

uang sebagai ganti kontribusi yang telah diberikan untuk bekerja sama mencapai 

tujuan yang diharapkan.  Untuk dosen perguruan tinggi kompensasi yang diterima 

umumnya berbentuk uang dan fasilitas yang diterima. Masalah kompensasi bukan 

hanya penting karena merupakan dorongan utama seseorang untuk bekerja, tetapi 

masalah kompensasi ini penting juga karena kompensasi yang diberikan ini 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap semangat dan kegairahan kerja dosen. 

 

2.2.2 Bentuk Kompensasi 

Menurut Ditmer dan griffin, 1993 kompensasi tidak selalu berbentuk imbalan 

yang bersifat finansial.  Kompensasi diberikan dalam 2 bentuk utama yaitu: 

a. Kompensasi yang bersifat finansial, bentuk kompensasi ini ada 2  macam 

yang terdiri atas : 

1) Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung berupa beberapa bentuk yaitu gaji, tips, 

bonus dan komisi. 

2) Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung dapat berupa beberapa bentuk yaitu 

tunjangan masa tua atau pensiun, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. 

b. Kompensasi  yang bersifat non finansial, bentuk kompensasi ini ada 2 

macam yaitu: 
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1) Kompensasi yang berhubungan dengan pekerjaan kompensasi ini 

dapat berupa diberikannya kesempatan kerja, peralatan dan 

perlengkapan kerja. 

2) Kompensasi yang berhubungan dengan lingkungan kerja, 

kompensasi ini dapat berupa kepercayaan dan pujian dari atasan, 

kenyamanan dan keselamatan kerja. 

 

2.2.3 Tujuan Kompensasi 

Pada umumnya kompensasi diadakan untuk merangsang dosen agar dapat 

bersedia bekerja lebih giat dan lebih bersemangat untuk     mencapai tujuan 

organisasi.  Tujuan kompensasi antara lain adalah: 

a.  Ikatan kerja sama 

     Agar terjalin ikatan kerja sama antara atasan dan bawahan. 

b.  Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-  kebutuhan 

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

dari jabatannya itu. 

c.  Pengadaan efektif  

     Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar maka pengadaan 

karyawan yang berkualitas akan lebih mudah. 

d.  Motivasi 

 Jika balas jasa yans diberikan memotivasi bawahanya cukup besar maka 

manajemen akan mudah. 
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e.  Stabilitas karyawan 

 Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin. 

f.  Disiplin 

     Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin kerja semakin 

baik (Hasibuan, 1997). 

 

2.2.4 Persyaratan Kompensasi 

Menurut Robins (1997) program kompensasi yang efektif harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Sederhana 

Aturan-aturan dalam kompensasi harus ringkas, jelas dan mudah dipahami. 

b. Spesifik 

Para karyawan perlu mengetahui secara tepat tentang apa yang harus mereka 

kerjakan. 

c. Terjangkau 

Setiap karyawan harus mempunyai peluang yang wajar untuk memperoleh 

kompensasi. 

d. Terukur 

Sasaran-sasaran yang terukur adalah dasar untuk membangun rencana atau 

program kompensasi.  

 

2.3 Sistem Penggajian Dosen 

Standar penggajian dosen diseluruh perguruan tinggi di Indonesia adalah sama 

yang didasarkan atas pangkat/golongan dan peraturan perguruan tingginya 
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masing-masing. Meskipun perbedaan gaji antar pangkat/golongan dan peraturan 

perguruan tinggi tidak terlalu besar, tetapi dalam hal ini sudah terdapat 

kemerataan penghasilan antara sesama dosen.  Perbedaan yang cukup menonjol 

hanya terletak pada tunjangan struktural, dan hal ini wajar karena yang 

bersangkutan memiliki beban tanggung jawab yang tidak ringan atas jabatan yang 

diamanahkan kepadanya.  

 

Menurut Siagian dalam (Saydam, 2005) suatu penialian pekerjaan akan 

bergantung pda besar kecilnya tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan, 

pengetahuan dan keterampilan yang dituntut dan berat ringannya beban tugas 

yang harus dipikul. Faktor penentu tingkat gaji yaitu, golongan, jabatan dan 

tanggungan keluarga. 

 

Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama 

seseorang menjadi karyawan, tetapi masalah kompensasi ini penting juga karena 

kompensasi yang diberikan ini besar pengaruhnya terhadap motivasi kerja para 

dosen. Kompensasi sebagai salah satu dorongan seseorang untuk mengejar kinerja 

kerja yang tinggi pada suatu organisasi. Variabel kompensasi akan berpengaruh 

terhadap variabel motivasi yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja individu. 

Kompensasi merupakan salah satu faktor baik secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja dosen oleh karena itu pemberian 

kompensasi perlu mendapat perhatian khusus dari pihak manajemen perguruan 

tinggi agar motivasi dosen dapat dipertahankan dan kinerja akan dapat terus 

meningkat. Dengan kompensasi yang baik maka akan memberikan efek positif 

pada organisasi seperti mendapatkan dosen yang berkualitas baik, memacu dosen 
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untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi tinggi, mudah dalam pelaksanaan 

dalam pelaksanaan administrasi maupun aspek hukumnya.  Oleh karena itu perlu 

adanya penerapan kompensasi yang baik agar kinerja dosen akan terus meningkat 

dan tentunya akan tercipta standar pelayanan yang baik untuk mahasiswa dan 

masyarakat. 

 

2.4  Kinerja 

 

 

Kata kinerja merupakan terjemahan dari kata performace yang mempunyai arti 

melakukan, hasil atau tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Pengertian 

kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. (Mangkunegara, 2005). 

 

August W. Smith seperti dikutip Sedarmayati (2001) menyatakan bahwa 

performace atau kinerja adalah “…….output drive from processes, human or 

otherwise”, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari 

suatu proses. Donelly, Gibson, dan Ivanchevich (1994) menyatakan bahwa 

pengertian kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas 

serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja 

dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik. 

 

Menurut Ilyas (1993 dalam Cokroaminoto, 2007) kinerja merupakan penampilan 

hasil kerja karyawan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kinerja organisasi 

merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu 
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dalam organisasi. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dosen hendaknya 

memiliki motif berprestasi sebagai suatu dorongan dalam diri dosen untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu 

mencapai prestasi kerja dengan predikat terpuji  (Mangkunegara, 2001).  Kinerja 

seseorang akan baik jika dosen mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk 

bekerja, adanya imbalan/kompensasi yang layak dan mempunyai harapan masa 

depan. 

 

Menurut David McClelland ada enam karakteristik seorang karyawan (dosen) 

yang memiliki motif berprestasi tinggi, yaitu memiliki tanggung jawab pribadi 

yang tinggi, berani mengambil resiko, memiliki tujuan yang realistis, memiliki 

rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuan, 

memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukan, dan mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan  (Mangkunegara, 2001). Dengan demikian dosen akan mempunyai 

prestasi kerja yang maksimal jika memiliki motivasi berprestasi tinggi, dimana hal 

tersebut  harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri dan ditunjang oleh lingkungan 

kerja. Kinerja seseorang dapat lebih besar dibandingkan dengan kinerja orang lain 

karena memiliki kemampuan lebih besar atau motivasi lebih besar atau keduanya.  

Kinerja individu merupakan dasar dari kinerja organisasi. Apabila semangat kerja 

tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepada dosen akan lebih cepat dan 

tepat selesai. Pekerjaan yang tepat dan cepat selesai merupakan suatu kinerja kerja 

yang baik. Dengan kinerja yang baik maka masyarakat akan mendapatkan 

kepuasan pelayanan yang profesional dari perguruan tinggi.  
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2.4.1 Pengukuran Kinerja 

 

Pengukuran kinerja merupakan elemen pokok dari manajemen kinerja yang 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja, yaitu 

menilai sukses tidaknya suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan seorang 

karyawan atau suatu organisasi. 

 

Robertson seperti yang dikutip Mahmudi (2005) menyatakan bahwa pengukuran 

kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa serta 

kualitasnya, perbandingan hasil dengan target, dan efektivitas tindakan dalam 

pencapaian tujuan. 

 

Berdasarkan pengetian tersebut, maka dalam pengukuran kinerja sekurang-

kurangnya ada empat variabel penting yang harus dipertimbangkan, yaitu: 

1. Input (potensi) 

2. Perilaku (pelaksanaan) 

3. Output (produk langsung dari suatu program/aktivitas) 

4. Outcome (value added, atau dampak dari suatu program/aktivitas) 

Dalam manajemen kinerja, keempat variabel tersebut merupakan hal yang sangat 

penting dan bersifat saling ketergantungan. 

 

Castetter (1991) menyatakan bahwa beberapa organisasi untuk mengetahui tingkat 

kinerja (personil yang kinerjanya rendah) dan sumber utama kinerja yang tidak 
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efektif adalah dengan memperhatikan atau menilai beberapa faktor, diantaranya 

seperti pada tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.3. Beberapa Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (Karyawan  

      yang Kinerjanya Rendah) 

 

Faktor Organisasi Faktor Individu Faktor Sosial 

a. Selama Bekerja 
- Keterlambatan 

- Kehadiran 

- Pelatihan 

- Penurunan produktivitas 

- Perombakan rencana/jadwal 

- Peningkatan tanggung jawab 

   kepengawasan 

- Kekeliruan dan ketidak efisienan 

- Pengaruh karier 

 

- Pengaruh  

  kemampuan 

- Ketidakpuasan klien 

- Hubungan masyarakat 

- Kredibilitas & abilitas  

   sistem untuk memberikan 

   pelayanan efektif.  

b. Di Luar Pekerjaan 

- Kehilangan investasi 

- Semangat 

- Rekruitmen 

- Seleksi penempatan 

- Kekurangan biaya 

- Kompensasi sebenarnya 

- Pengaruh sosial 

- Pengaruh keluarga 

- Pengaruh psikologis 

 

- Kekurangan dalam hal  

  kualitas pelayanan  

  pendidikan 

- Hasil gagal diperoleh  

  sesuai dengan standar 

 

Penilaian kinerja mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan prestasi 

kerja ditempat kerja. Seorang dosen menginginkan dan memerlukan output 

berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk 

memberikan output kepada mereka jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka 

penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan karyawan dan untuk 

menyusun rencana peningkatan kinerja. 

 

Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dosen dituangkan dalam daftar penilaian 

dosen.  Daftar penilaian dosen adalah laporan hasil kinerja dosen selama satu 

semester yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan 

pekerjaan seorang dosen merupakan salah satu aspek pendukung dalam rangka 

mewujudkan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi atau akuntabilitas publik. 
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Dalam penilaian unsur-unsur yang dinilai adalah kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, dan kepemimpinan. 

 

Tujuan dari penilaian adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang 

obyektif dalam pembinaan dosen berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi 

kerja. Sesuai dengan tujuannnya maka penilaian harus dibuat seobjectif dan 

seteliti mungkin berdasarkan data yang tersedia.  

Menurut A. Anwar Prabu Mengkunegara (2001) mengatakan bahwa 

dalam melakukan penilaian terhadap kinerja yang berdasarkan deskripsi perilaku 

yang spesifik, maka ada beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapat 

perhatian menurut Games dalam A. Anwar Prabu Mangkunegara (2001) Dimensi 

Penilaian Kinerja : 

1. Quality of work, kerja yang dihasilkan pada periode tertentu. 

2. Quantity of work , yaitu kuantitas kerja pengetahuan tentang dalam 

periode tertentu. 

3. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan tentang pekerjaan yang 

dikerjakan. 

4. Creativeness, yaitu kreativitas yang berkembang 

5. Cooperation, yaitu kesedian, yaitu kesedian untuk bekerjasama dalam 

melakukan pekerjaan dilingkungan pekerjaan. 

6. Defendability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran atau 

penyelesaian kerja. 

7. Intiative, yaitu semangat untuk melaksanakan tugas-tugas barn dan 

memperbesar tanggung jawab. 
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8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian, kepemimpinan 

keramah tamahan dan integritas pribadi. 

Setelah dilaksanakannya penilaian terhadap kinerja perlu juga adanya evaluasi 

kerja untuk egetahui hasil kinerja yang telah dicapai dan permasalahan-

permasalahan yang ada dapat dipecahkan secara terarah. Banyak manfaat yang 

diperoleh dari adanya penilaian kinerja ini diantaranya menurut Ambar Teguh 

Sulistiyani dan Rosidah (2003: 225) mengemukakan bahwa manfaat penilaian 

kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Penyesuaian - penyesuaian kompensasi. 

2. Perbaikan kinerja. 

3. Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

4. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. 

5. Untuk kepentingan penilaian kepegawaian. 

6. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain kerja. 

 

Penilaian terhadap kinerja sangat diperlukan, hal ini juga 

dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kinerja para dosen/karyawan  

dalam suatu organisasi.  


