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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kompensasi karywan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Penelitian ini dilaksanakan di 
Bina Swalayan yang berlokasi di Jalan 
Setia Budi, Tanjung Sari dan waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan 
Agustus hingga Oktober 2017. Sampel 
dalam penelitian ini adalah karyawan pada 
Bina Swalayan dengan jumlah sampel pada 
penelitian ini sebanyak 47 orang. Analisis 
data menggunakan analisis regresi linier 
sederhana. 
 Berdasarkan pembahasan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada Bina Swalayan 
dengan nilai Fhitung sebesar 33,685 > Ftabel 
4,06 dan nilai t-hitung sebesar 5,804 lebih 
besar dari t-tabel (1,677). Perubahan 
kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh 
perubahan variabel kompensasi sebesar 
42,80 %, sedangkan sisanya  57,20 % 
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan sebagai variabel dalam 
penelitian.  
 Dari hasil penelitian ini disarankan 
perusahaan perlu meningkatkan 
kompensasi kepada karyawan, karena 
masih tergolong sedang hingga baik. 
Perusahaan perlu meningkatkan kinerja 
karyawan karena masih tergolong sedang. 
 
Kata kunci :  Kompensasi dan Kinerja  
 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang  
 Sumber daya manusia memegang 
peranan yang sangat penting dalam 
mencapai tujuan perusahaan, karena tanpa 
sumber daya manusia yang profesional di 
bidangnya masing-masing, perusahaan 
akan kesulitan mencapai tujuannya. 
Karyawan yang profesional 
bertanggungjawab dan mampu 
mengerjakan tugas-tugasnya secara cepat 

dan tepat, sehingga kinerja karyawan 
tersebut meningkat. Untuk meningkatkan 
kinerja karyawan, perusahaan perlu 
memperhatikan pemberian kompensasi 
yang adil dan layak. 
 Kompensasi adalah semua balas jasa 
baik berbentuk uang, barang langsung atau 
tidak langsung yang diberikan kepada para 
karyawan atas kontribusi karyawan dalam 
mencapai tujuan atau sasaran organisasi.  
Kompensasi karyawan yang diberikan 
perusahaan harus mampu mendorong 
mereka untuk bekerja, karena orang mau 
bekerja untuk memenuhi kebutuhannya 
agar bertahan hidup, keinginan untuk 
memiliki sesuatu, keinginan memiliki 
kekuasaan dan keinginan untuk 
mendapatkan pengakuan dari pihak lain.  
Pemberian kompensasi bertujuan 
memenuhi kebutuhan karyawan, 
mendorong karyawan untuk bekerja lebih 
produktif, menjaga stabilitas karyawan, 
mengurangi kemungkinan terjadinya protes 
dari karyawan, dan juga memudahkan 
perusahaan menapatkan karyawan yang 
qualified. 
 Pemberian kompensasi harus adil dan 
layak.  Kompensasi dikatakan adil jika 
besar kompensasi yang diterima karyawan 
sesuai dengan kinerjanya, jenis pekerjaan, 
resiko pekerjaan, tanggungjawab dan 
jabatannya.  Kompensasi yang diterima 
karyawan dikatakan layak, apabila 
besarnya kompensasi didasarkan atas 
batas upah minimum yang ditetapkan 
pemerintah.  Jika kompensasi yang 
diterima karyaan dinilai adil dan layak, 
maka kinerja karyawan meningkat. Jika 
kompensasi yang diterima karyawan dinilai 
tidak adil dan tidak layak, maka mereka 
cenderung melakukan protes dengan 
mengadakan mogok kerja atau 
demonstrasi, malas bekerja dan mereka 
berkeinginan untuk mencari perusahaan 
lain yang menawarkan kompensasi yang 
lebih memuaskan. 
 Kinerja karyawan adalah hasil kerja 
yang dicapai seseorang dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang 
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dibebankan oleh atasan kepadanya sesuai 
tanggungjawabnya.  Kinerja karyawan 
dipengaruhi oleh kompetensi individu, 
dukungan organisasi dan dukungan 
manajemen. Ciri-ciri karyawan yang 
berkinerja baik adalah senang bekerja 
keras, menguasai seluk beluk pekerjaan, 
menyukai tantangan, mampu bekerja sama 
dengan rekan kerjanya, kreatif dan disiplin.  
Apabila kompensasi yang diberikan kepada 
karyawan memuaskan, maka mereka lebih 
bersemangat dalam mengerjakan tugas-
tugasnya, sehingga kinerja yang dicapai 
meningkat. 
 Berdasarkan uraian di atas terlihat 
pentingnya penelitian tentang kompensasi 
karyawan, maka atas dasar itu penulis telah 
melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Kompensasi Karyawan 
terhadap Kinerja Karyawan pada Bina 
Swalayan”. 
 
Tujuan Penelitian  
 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kompensasi karywan 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan pada Bina Swalayan. 
 

METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Bina 

Swalayan yang berlokasi di Jalan Setia 
Budi Tanjung Sari, Medan dan waktu 
penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 
hingga Oktober 2017. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan pada Bina Swalayan. 
Dari observasi dapat diketahui bahwa 
jumlah karyawan pada Bina Swalayan 
berjumlah 47 orang yang merupakan 
populasi dalam penelitian ini. Teknik 
pengambilan sampel adalah sampel jenuh, 
dimana seluruh populasi digunakan sebagai 
sampel karena jumlah populasi relatif kecil. 
Sampel dalam penelitian ini adalah 
karyawan pada Bina Swalayan. Maka 
jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 
47 orang. 

Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah kompensasi yaitu segala sesuatu 
yang diterima para karyawan sebagai balas 
jasa untuk kerja mereka. Indikator dari 
variabel kompensasi ini meliputi gaji, 
insentif, komisi/bonus, tunjangan, asuransi 
dan ganjaran non finansial.  

Variabel terikat adalah gejala atau 
unsur variabel yang dipengaruhi variabel 
lain. Variabel terikat dari penelitian ini 

adalah kinerja karyawan (Y) yaitu kinerja 
karyawan Bina Swalayan dalam upaya 
pencapaian target penumpang. Indikator 
dari variabel kinerja ini meliputi : Quality of 
work, Quantity of work, Job knowledge, 
Cooperation, Initiative, Creativeness, 
Dependability dan Personal qualities.  
 

URAIAN TEORITIS 
 
Kompensasi 
 Kompensasi adalah segala sesuatu 
yang diterima karyawan sebagai balas jasa 
untuk karyawan. Menurut Handoko 
(2011:155), “kompensasi adalah segala 
sesuatu yang diterima karyawan sebagai 
balas jasa untuk kerja mereka”. Sedangkan 
Hasibuan (2010:118), menyatakan 
“kompensasi adalah suatu pendapatan 
yang berbentuk barang langsung, atau 
tidak langsung yang diterima karyawan 
sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 
kepada perusahaan. 
 Kompensasi merupakan pengaturan 
keseluruhan pemberian balas jasa baik 
yang berupa finansial maupun non finansial 
(Martoyo, 2010 : 104). 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 (2011 : 158), 
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. 
 Bertitik tolak dari pengertian diatas, 
kompensasi merupakan keseluruhan balas 
jasa yang diterima karyawan atas 
pengorbanan yang diberikan kepada 
perusahaan. Dalam hal ini, ada dua pihak 
yang memikul kewajiban dan tanggung 
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jawab yang berbeda, tetapi saling 
mempengaruhi dan saling menentukan. 
Para karyawan berkewajiban dan 
bertanggung jawab menyelesaikan 
pekerjaan yang dibebankan perusahaan, 
sedangkan perusahaan berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberikan 
penghargaan atau ganjaran atas 
pelaksanaan pekerjaan oleh pihak 
karyawan. Kewajiban dan tanggung jawab 
muncul karena kedua belah pihak terdapat 
hubungan kerja dalam sebuah organisasi. 
 Menurut Mathis dan Jackson (2012 : 
84), jenis-jenis kompensasi, terdiri dari : 

1. Gaji pokok, yaitu kompensasi dasar 
yang diterima oleh pegawai 
biasanya sebagai gaji atau upah. 

2. Gaji variabel, yaitu kompensasi 
yang berhubungan langsung 
dengan pencapaian kinerja. Jenis-
jenis yang paling umum dari gaji ini 
untuk karyawan adalah program 
pembayaran bonus dan insentif. 
Untuk eksekutif adalah untuk 
mendapatkan imbalan yang 
sifatnya lebih jangka panjang 
seperti kepemilikan saham. 

3. Tunjangan, yaitu imbalan tidak 
langsung seperti asuransi 
kesehatan, atau uang pensiun 
diberikan kepada karyawan. 

 Pemberian kompensasi, selain 
memberikan gaji pokok juga diberikan 
kompensasi lain seperti bonus, insentif dan 
tunjangan. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan prestasi kerja karyawan. Jika 
pemberian kompensasi memuaskan, maka 
prestasi kerja dapat ditingkatkan dan 
sebaliknya, jika kompensasi tidak 
memuaskan maka prestasi turun. 

Menurut Hasibuan (2010:121), sasaran 
pemberian kompensasi adalah: 

1. Ikatan kerja sama, artinya 
pemberian kompensasi menjalin 
ikatan kerja sama formal antara 
pimpinan dengan karyawan, 
dimana karyawan harus 
mengerjakan tugas-tugasnya 
dengan baik sedangkan 
perusahaan membayar 
kompensasi sesuai perjanjian yang 
disepakati. 

2. Kepuasan kerja, artinya dengan 
balas jasa karyawan akan dapat 
memenuhi kebutuhan fisik, status, 
sosial dan egoistik, sehingga ia 
memperoleh kepuasan kerja dari 
jabatannya itu. 

3. Pengadaan selektif, artinya jika 
program kompensasi ditetapkan 
cukup besar, maka pengadaan 
karyawan yang berkualitas untuk 
perusahaan lebih mudah. 

4. Motivasi, artinya jika balas jasa 
ditetapkan cukup besar, manajer 
akan mudah memotivasi 
bawahannya. 

5. Stabilitas pegawai, artinya program 
kompensasi atas prinsip adil dan 
layak serta eksternal konsistensi 
yang kompetitif, maka stabilitas 
karyawan lebih terjamin karena 
turnover relatif kecil. 

6. Disiplin, artinya dengan pemberian 
balas jasa yang tinggi, maka 
disiplin karyawan semakin baik. 
Mereka akan menyadari serta 
mentaati peraturan-peraturan yang 
berlaku. 

 
Kinerja Karyawan 
 Suatu organisasi perusahaan didirikan 
karena mempunyai tujuan tertentu yang 
ingin dan harus dicapai. Dalam mencapai 
tujuannya setiap organisasi di pengaruhi 
perilaku organisasi. Salah satu kegiatan 
yang paling lazim di lakukan dalam 
organisasi adalah kinerja karyawan, yaitu 
bagaimana ia melakukan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan sesuatu 
pekerjaan atau peranan dalam organisasi. 
Pengertian kinerja atau performance 
merupakan gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu program 
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan visi dan misi organisasi 
yang di tuangkan melalui perencanaan 
strategi suatu organisasi. Arti kata kinerja 
berasal dari taka-kata job performance dan 
di sebut juga actual performance atau 
prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 
yang telah di capai oleh seseorang 
kariyawan.  
 Moeherionto (2012: 69), kinerja 
(performance) merupakan suatu tindakan 
proses atau cara bertindak atau melakukan 
fungsi organisasi. Pengertian kinerja 
karyawan atau defisi kinerja atau 
performance sebagai hasil kinerja yang 
dapat dicapai oleh seseorang aau 
kelompok orang dalam suatu organisasi 
baik secara kualitatif maupun secara 
kuantitatif, sesuai dengan kewewenangan, 
tugas dan tanggung jawab masing-masing 
dalam upaya mencapai tujmuan organisasi 
bersangkutan secara legal, tidak melanggar 
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hukum dan sesuai dengan moral ataupun 
etika. Kinerja atau performance merupakan 
gambaran mengenai tingkat pencapaian 
suatu pelaksanaan suatu program kegiatan 
atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 
tuijuan, visi dan misi organisasi yang di 
tuangkangan melalui perencanaan suatu 
strategi organisasi. Sebenarnya kinerja 
merupakan sutu konstruk, dimana banyak 
para ahli yang masih memilkisudut 
pandang yang berbeda dalam 
mendefinisikan kinerja, seperti yang di 
kemukakan oleh Ronnins. Mengemukakan 
bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi 
anatra kemampuan dan ebility (A) Motivasi 
atau Motivation (M) dan kesempatan atau 
opportunity (O), yaitu kenerja = f (A x M x 
O). Artinya kinerja merupakan fungsi dari 
kemampuan, motivasi dan kesmpatan. 
Sedangkan kinerja menurut Scriber, 
Bantam. English Dictionary menjelaskan. 
Knerja berasal dari kata to perform dengan 
beberapa entitas yaitu . (1) melakukan, 
menjelaskan, melaksanakan (to do or carry 
of a execute). (2) memenuhinatau 
melaksakan kewajiban atau nazar (to do 
discharge of fulfil as vow). (3) 
melaksanakan atau menyempurnakan 
tanggung jawab (to execute or complete of 
an undrestan king). (4) melakuakn sesuatu 
yang di harapkan oleh seseorang atau 
mesin (to do what is expected of a person 
machine). 
 Moeharianto (2012:95) kinerja sebagai 
hasil-hasil fungsi pekerjaan/ kegiatan 
seseorang atau kelompok dalam suatu 
kegiatan organisasi yang dipengaruhi oleh 
berbagai faktor untuk mencapai tujuan 
organisasi dalam periode tertentu. Fungsi 
kegiatan atua pekerjaan yang dimaksud 
disini ialah pelaksanaan hasil pekerjaan 
atau kegiatan seseorng atau kelompok 
yang menjadi wewenang dan tanggung 
jawabnya dalam suatu organisasi. 
Pelaksanaan hasil pekerjaan/ prestasi kerja 
tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan 
organisasi dalam jangka waktu tertentu.  
 Yuwalliatin (dalam Mangkuenegara. 
2010: 67) mengatakan bahwa kinerja diukur 
dengan instrumen yang dikembangkan 
dalam studi yang tergabung dalam ukuran 
kinerja secara umum kemudian 
diterjemahkan kedalam penilaian perilaku 

secara mendasar, meliputi: 1). Kuantitas 
kerja, 2). Kualitas kerja, 3). Pengetahuan 
tentang pekerjaan dan 4). Perencanaan 
kegiatan. Kinerja karyawan merupakan 
suatu hasil yang dicapai oleh karyaan 
tersebut dalam pekerjaannya menurut 
kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 
pekerjaan tertentu, kinerja karyawan dapat 
dilihat dari indikatorindikator sebagai 
berikut: a) keputusan tasa segala aturan 
yang telah di tetapkan organisasi. b) dapat 
melaksanakan tugas atau pekerjaannya 
tanpa kesalahan atau dengan tingkat 
kesalahan yang paling rendah. c) ketepatan 
dalam menjalankan tugas Aspek-aspek 
kinerja karyawan dapat dilihat sebagai 
berikut: a) hasil kerja, bagaimana 
seseorang itu mendapatkan sesuatu yang 
dikerjakannya. b) kedisiplinan yaitu 
ketepatn dalam menjalankan tugas, 
bagaimana seseorang menyelesikan 
pekerjaannya sesuai dengan tuntutan 
waktu yng dibutuhkan. c) tanggung jawab 
dan kerja sama, bagaimana seseorng bisa 
bekerja dengan baik walaupun dalam 
dengan ada dan tidaknya pengawasan.  
 Aspek-aspek di atas sejalan dengan 
pendapat Mangkunegara (2010: 67) bahwa 
kinerja karyawan adalah hasil kerja secara 
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 
yang di berikan kepadanya.  
 Kinerja seseorang di pengaruhi oleh 
beberapa faktor, berikut ini faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja. Kinerja 
seseorang di pengaruhi oleh banyak faktor 
yang dapat di golongkan pada 3 (tiga) 
kelompok yaitu kompensasi individu orang 
yang bersangkutan, dukungan organisasi, 
dan dukungan manejemen  (Simanjuntak, 
2011:11).  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
a.  Hasil 
1. Analisis Regresi Linier Sederhana 
 Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier 
sederhana dengan menggunakan SPSS 
20.0 for windows.. Analisis masing-masing 
variabel dijelaskan dalam uraian berikut : 
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Tabel 1. Hasil Regresi Linier Sederhana 

 
 
 Dari tabel di atas dapat dirumuskan 
suatu persamaan regresi untuk kinerja 
karyawan sebagai berikut: 

Y = 4,916 + 0,783 X 
Keterangan : 
Y  = Kinerja karyawan 
X  = Kompensasi 
 Berdasarkan hasil persamaan regresi 
berganda menunjukkan bahwa koefisien X 
(kompensasi) sebesar 0,783 yang 

menunjukkan hubungan positif terhadap 
kinerja karyawan, artinya jika kompensasi 
mengalami kenaikan sebesar 1 satuan 
maka kinerja karyawan naik sebesar 0,783 
satuan. 
 Uji ini bertujuan untuk menguji 
signfikannya pengaruh kompensasi 
terhadap kinerja karyawan pada Bina 
Swalayan. Hasil uji F dapat dilihat pada 
Tabel 2. 

 
       Tabel 2. Uji F 

 
 
 Prosedur dan kriteria penerimaan serta 
penolakan hipotesis ditetapkan sebagai 
berikut : 
a. Hipotesis : 

 = 0 : Tidak ada pengaruh yang 
signifikan antara kompensasi 
terhadap kinerja karyawan Bina 
Swalayan. 

  0 : Ada pengaruh yang signifikan 
antara kompensasi terhadap 
kinerja karyawan Bina 
Swalayan. 

b. Alfa () = 0,05; k (jumlah variabel), N-2, 
maka berdasarkan F-tabel didapatkan 
nilai F-tabel 5 %(1:45) sebesar 4,06  

c. Kriteria penerimaan dan penolakan 
hipotesis 

 Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak atau 
H1 diterima, sedangkan apabila Fhitung < 
Ftabel maka H0 diterima atau H1 
(hipotesis yang diajukan) ditolak. 

d. Berdasarkan hasil pengolahan data 
dengan SPSS 20, maka diketahui Fhitung 
sebesar 33,685 > Ftabel 4,06, sehingga 

H0 ditolak atau H1 diterima.  Hal ini 
menunjukkan bahwa kompensasi jasa 
berpengaruh positif dan signifikan 
(nyata) terhadap kinerja karyawan pada 
Bina Swalayan, dengan demikian maka 
hipotesis diterima. 

 Sebagai dasar untuk menerima atau 
menolak hipotesis, dilakukan pengujian 
hubungan kausal menggunakan uji-t. 
Pengujian hipotesis pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat dengan 
cara membandingkan nilai  t-hitung dengan 
nilai t-tabel. Dengan taraf signifikan sebesar 
0,05 atau 5%, pengujian dua sisi dan dk (n-
k) maka diperoleh t-tabel = 1,677. 
 Untuk menguji pengaruh variabel 
kompensasi jasa terhadap kinerja karyawan 
dilakukan dengan membandingkan t-hitung 
sebesar 5,804 dan t-tabel 1,677 yang 
berarti t-hitung > t-tabel, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel kompensasi 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan.  
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 Berdasarkan hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa faktor  kompensasi 
secara signifikan mempunyai pengaruh 
positif terhadap kinerja karyawan pada Bina 
Swalayan, dengan demikian maka hipotesis 
diterima. 
 Koefisien determinasi (R²) pada intinya 
mengukur sejauh mana kemampuan model 
regresi dalam menerangkan variasi variabel 
terikat. Nilai R² adalah antara 1 – 0. Nilai R² 
yang kecil atau mendekati nol berarti 
kemampuan variasi variabel terikat 

terbatas. Jika nilai mendekati satu, berarti 
variabel-variabel bebas memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksi variabel terikat.   
 Nilai yang dipergunakan dalam melihat 
koefisien determinasi dalam penelitian ini 
adalah pada kolom adjusted R square. Hal 
tersebut dikarenakan nilai adjusted R 
square tidak rentan pada penambahan 
variabel bebas. Nilai koefisien determinasi 
dapat dilihat pada Tabel 3.  

 
    Tabel 3. Nilai Koefisien Determinasi 

 
  
 

Besarnya nilai pengaruh tersebut 
ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi 
(R²) sebesar 0,428 atau 42,80 % yaitu 
persentase pengaruh kompensasi (X) 
terhadap kinerja karyawan (Y) adalah 
sebesar 42,80 %. Sedangkan sisanya 
sebesar 57,20 % (100% - 42,80 %) 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model 
penelitian ini. 

 
2.  Pembahasan  
 Dari hasil tanggapan respoden 
diketahui bahwa kompensasi berpengaruh 
signifikan meningkatkan kinerja karyawan 
pada Bina Swalayan.  Berdasarkan hasil 
analisa hipotesis menunjukkan kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan dengan persamaan 
regresi linier sederhana Y = 4,916 + 0,783 
X. 
 Harga t hitung sebesar 5,804 lebih 
besar dari t tabel 1,677, maka hasil ini 
menunjukkan bahwa kompensasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Hasil penelitian ini menguatkan penelitian 
yang dilakukan oleh Hidayah (2016) yang 
menjelaskan bahwa kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja. Kompensasi mengandung makna 
bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh 
karyawan merupakan kegiatan profesional 
yang berarti terdapat imbalan atas jasa 
yang telah dilakukan oleh karyawan untuk 
instansinya. Pemberian kompensasi harus 

layak dan dapat diterima oleh karyawan 
yang telah melakukan tugasnya dengan 
sangat baik. Dengan pemberian 
kompensasi yang sesuai, maka karyawan 
akan bersungguh-sungguh dan melakukan 
berbagai upaya agar bisa mencapai hasil 
kerja yang lebih baik sehingga kinerjnya 
bisa lebih meningkat. Dengan kinerja yang 
lebih baik, tentu akan memajukan jalannya 
usaha instansi. Dalam penelitian ini, item 
tertinggi mengenai variabel kinerja 
karyawan terkait pada item nomor 4 
(empat) yaitu perusahaan menetapkan 
target kerja dengan penuh perhitungan.  
 Perilaku yang dimiliki oleh karyawan 
mengenai tidak dapat memanfaatkan waktu 
untuk mendapatkan hasil kerja yang baik 
akan berdampak negatif terhadap instansi 
dalam pencapaian tujuan dari instansi. 
Tujuan dari instansi tersebut misalnya 
tercapainya semua standar kinerja dengan 
baik, sehingga akan menghasilkan 
keputusan keputusan penting secara tepat. 
Dengan harapan pekerjaan yang demikian, 
maka harus ada faktor ekternal yang 
mendorong agar tujuan perusahaan dapat 
tercapai. Dalam hal ini perusahaan 
harusnya memperhatikan mengenai 
kompensasi yang sesuai dengan 
kebutuhan dari karyawan.  
 Pemerian kompensasi seharusnya 
berfokus pada besarnya kenaikan gaji yang 
diberikan yang seharusnya sudah dengan 
kondisi ekonomi saat ini dan resiko 
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pekerjaan yang dihadapi. Kompensasi yang 
diberikan harusnya dapat memenuhi 
kebutuhan dari karyawan secara baik, 
sehingga karyawan dapat melakukan 
pekerjaannya dengan baik dan tujuan 
instansi dapat tercapai. 
 Kompensasi karyawan merupakan 
elemen hubungan kerja yang sering 
menimbulkan masalah dalam hubungan 
ketenagakerjaan. Masalah kompensasi, 
khususnya upah, selalu menjadi perhatian 
manajemen organisasi, karyawan, dan 
pemerintah. Manajemen memperhitungkan 
upah karena merupakan bagian utama dari 
biaya produksi dan operasi, melukiskan 
kinerja karyawan yang harus dibayar, dan 
mempengaruhi kemampuannya untuk 
merekrut tenaga kerja dengan kualitas 
tertentu. Kompensasi karyawan 
menentukan kemampuan perusahaan 
untuk mendapatkan keuntungan. Oleh 
karena itu, jika memungkinkan, manajemen 
berupaya mengefisiensikan upah karyawan 
dengan pembayaran minimal, tetapi 
karyawan harus berkinerja secara 
maksimal.  
 Ketika merekrut seorang karyawan, 
manajemen organisasi mengharapkan 
karyawan melakukan pekerjaan atau tugas 
tertentu dengan cara tertentu dan 
menghasilkan kinerja tertentu untuk 
mencapai tujuan organisasi. Harapan 
organisasi dikemukakan dalam bentuk 
deskripsi tugas (job description). Jika 
seorang karyawan menghasilkan kinerja 
yang diharapkan manajemen, maka 
karyawan akan mendapatkan kompensasi 
tertentu. Dalam waktu tertentu, karyawan 
akan mendapatkan kenaikan kompensasi 
jika memenuhi kriteria kinerja yang 
ditetapkan manajemen organisasi.  
 Bagi karyawan, upah menentukan 
standard dan kualitas hidupnya. Upah 
ukuran tenaga, pikiran, waktu, risiko kerja, 
dan kinerja yang ia berikan kepada 
majikan. Upah juga mencerminkan kualitas 
dan kebahagiaan hidupnya di hari tua. Oleh 
karena itu, upah menentukan hubungan 
karyawan dengan majikannya, terjadinya 
pemogokan, kepuasan kerja, dan komitmen 
terhadap tempat kerja. Sebagian besar 
pemogokan buruh disebabkan oleh 
tuntutan buruh atas kenaikan upah 
minimum dan perbaikan jaminan sosial 
mereka.  

 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Kesimpulan 
1.  Kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan 
pada Bina Swalayan dengan nilai Fhitung 
sebesar 33,685 > Ftabel 4,06 dan nilai t-
hitung sebesar 5,804 lebih besar dari t-
tabel (1,677). 

2. Perubahan kinerja karyawan dapat 
dijelaskan oleh perubahan variabel 
kompensasi sebesar 42,80 %, 
sedangkan sisanya  57,20 % dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
sebagai variabel dalam penelitian. 

 
Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, analisis 
data dan kesimpulan dari hasil pengujian 
hipotesis yang diambil, maka penulis 
mengajukan beberapa saran, antara lain : 
1.  Perusahaan perlu meningkatkan 

kompensasi kepada karyawan, karena 
masih tergolong sedang hingga baik. 

2. Perusahaan perlu meningkatkan kinerja 
karyawan karena masih tergolong 
sedang. 
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