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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh kompensasi 

dan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan dengan 

motivasi sebagai variabel mediasi yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh 

Kurniawan, Lubis, et al (2012) dengan judul “Pengaruh 

Budaya Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan International Federation Red Cross (ifrc) Banda 

Aceh”. Hasil penelitian ini yaitu pada hasil pengujian 

hipotesis pertama dapat dijelaskan bahwa budaya kerja 

dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Lembaga International 

Federation Red Cross (IFRC) Banda Aceh. Pada hasil 

pengujian hipotesis kedua dapat dijelaskan bahwa budaya 

kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada Lembaga International Federation 

Red Cross (IFRC) Banda Aceh.  Sedangkan motivasi kerja 

secara parsial juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Lembaga International Federation Red 
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Cross (IFRC) Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa budaya kerja mempunyai pengaruh dominan 

terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Lembaga 

International Federation Red Cross (IFRC) Banda Aceh, 

sedangkan motivasi kerja mempunyai pengaruh lebih kecil 

terhadap peningkatan kinerja karyawan pada Lembaga 

International Federation Red Cross (IFRC) Banda Aceh.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Harlie (2010) dengan judul 

“ Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan 

Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada 

Pemerintahan Kabupaten Tabalong Di Tanjung 

Kalimantan Selatan”. Hasil penelitian ini bahwa pada 

korelasi nilai koefisien korelasi (R) ternyata bahwa 

korelasinya positif. Hal ini berarti bahwa ada hubungan 

yang kuat searah, dimana perubahan kenaikan yang terjadi 

pada variabel bebas yaitu disiplin kerja (X1), motivasi 

(X2), dan pengembangan karier (X3) diikuti dengan 

kenaikan variabel terkait yaitu Kinerja Pegawai (Y). 

Selain itu variabel X1 yaitu variabel disiplin merupakan 

variabel bebas yang dominan mempengaruhi variabel 

terikat yaitu Kinerja Pegawai (y) Pemerintah Kabupaten 

Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kasenda (2013) yang 

berjudul “Kompensasi dan Motivasi Pengaruhnya 
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Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangun Wenang 

Beverages Company Manado”. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa Kompensasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada P.T. Bangun 

Wenang Beverages Company Manado. Motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

P.T. Bangun Wenang Beverages Company Manado. 

Kompensasi dan motivasi berpengaruh secara bersama 

dengan kinerja karyawan pada P.T. Bangun Wenang 

Beverages Company Manado. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Kurnatinah 

(2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kompensasi Dan 

Pengembangan Karier Terhadap Kepuasan Kerja Dengan 

Mediasi Motivasi Kerja (Studi Pada Pns Di Sekretariat 

Daerah Kabupaten Pekalongan)”. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Pekalongan diterima. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa 

pengembangan karier berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap motivasi kerja pegawai di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Pekalongan diterima. Hipotesis 3 yang 

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Sekretariat 
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Daerah Kabupaten Pekalongan diterima. Hipotesis 4 yang 

menyatakan bahwa pengembangan karier berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan diterima. 

Hopetesis 5 yang menyatakan bahwa motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Pekalongan diterima.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2011) dengan 

judul “Analisis Kinerja Karyawan Ditinjau dari 

Kompensasi dan Motivasi Kerja Sebagai Variabel 

Intervening Pada PG. SOEDHONO NGAWI” yang ditulis 

oleh Rachmawati K. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja, sehingga adanya peningkatan pemberian 

kompensasi akan meningkatkan kinerja karyawan. Yang 

kedua yaitu kompensasi berpengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja melalui motivasi kerja, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja menjadi variabel yang 

memediasi antara kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2.2.  Landasan Teori 

2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia (SDM) atau human resource dalam 

konteks bisnis adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi 
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yang sering pula disebut karawan atau employee. Manajemen 

SDM berkaitan dengan kebijakan (policy) dan praktek-praktek 

yang perlu dilaksanakan olen manajer mengenai aspek-aspek 

SDM dari manajemen kerja (job management). Diperlukan waktu 

yang panjang untuk memahami MSDM karena pada hakikatnya 

mempelajari disiplin ilmu ini, sama artinya kita harus 

mempelajari pula pula disiplin ilmu lain seperti ilmu manajemen, 

ilmu psikologi dan ilmu-ilmu prilaku. Cara sistematis 

mempelajari MSDM adalah dimulai dengan memahami 

definisinya dan kemudian konteksnya. Tidak ada definisi yang 

sama tentang MSDM. Tiga definisi yang sama tentang MSDM. 

Tiga definisi sebagai perbandingan dapat dikemukakan : 

a. Amstrong (1994:4), mendefinisikan MSDM secara 

sederhana yaitu bagaimana orang-orang dapat dikelola 

dengan cara yang terbaik dalam kepentingan organisasi. 

b. Kenooy (1990:8), mengemukakan bahwa MSDM adalah 

suatu metode memaksimumkan hasil dari sumber daya 

tenaga kerja dengan mengintregasikan MSDM ke dalam 

strategi bisnis. 

c. Definisi yang dikemukakan oleh Storey (1995:3), terlihat 

mengandung pengertian yang lebih kompleks. MSDM 

adalah pendekatan yang khas, terhadap manajemen tenaga 

kerja yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif 

melalui pengembangan strategi dari tenaga kerja yang 
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mampu dan memiliki komitmen tinggi dengan 

menggunakan tatanan kultur yang intergrated, structural 

dan teknik-teknik personal.  

Tujuan dari implementasi fungsi-fungsi MSDM tersebut 

secara umum adalah meningkatkan kontribusi yang produktif dari 

SDM yang ada dalam organisasi melalui cara-cara yang strategik, 

etis dan secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti, 

manajer SDM dalam menjalankan fungsi-fungsi MSDM tersebut 

harus memandang karyawan sebagai partner dan tidak semata-

mata menggunakan tenaganya.  

2.3. Kompensasi 

Menurut Rivai dan Sagala (2009:741) kompensasi merupakan 

sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa 

mereka pada perusahaan. Kompensasi merupakan biaya utama atas 

keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan dalam bisnis perusahaan. 

Sedangkan menurut Handoko (2003:89) yang dimaksud dengan 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Simamora menyatakan bahwa (2004:442) 

Kompensasi (compensation) meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud 

serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari 

hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh 

para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 
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2.3.1. Tujuan Manajemen Kompensasi  

Menurut Rivai dan Sagala (2009 :74) tujuan kompensasi 

adalah membantu perusahaan mencapai tujuan perusahaan dan 

menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan 

manajemen kompensasi yang efektif meliputi:  

1. Memperoleh SDM yang Berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi dibutuhkan untuk dapat 

memberi daya tarik kepada pelamar karena para 

pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan 

yang diharapkan.  

2. Mempertahankan Karyawan yang Ada 

 Apabila kompensasi tidak kompetitif akan 

mengakibatkan perputaran karyawan yang cukup tinggi 

di perusahaan.  

3. Menjamin Keadilan  

Manajemen kompensasi harus mempunyai keadilan 

internal dan eksternal. Keadilan internal berarti 

pembayaran kompensasi dikaitkan dengan nilai relatif 

sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama 

dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan 

kompetitif eksternal berarti pembayaran kompensasi 

terhadap pekerja dapat dibandingkan dengan 

perusahaan lain di pasar kerja.  

4. Penghargaan terhadap Perilaku yang Diinginkan  
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 Pembayaran kompensasi diharapkan memperkuat 

perilaku yang diinginkan dan perbaikan perilaku di 

masa depan, rencana kompensasi efektif, menghargai 

kinerja, ketaatan, tanggung jawab, dan perilaku – 

perilaku yang lainnya.  

5. Mengendalikan Biaya 

 Kompensasi yang rasional dapat mempertahankan 

karyawan untuk tetap bekerja dalam suatu perusahaan. 

Tanpa manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja 

dibayar di bawah atau di atas standar.  

6. Mengikuti Aturan Hukum  

Sistem gaji mempertimbangkan faktor-faktor legal 

pemerintah dan menjamin kebutuhan karyawan.  

7. Memfasilitasi Pengertian  

Sistem manajamen kompensasi hendaknya mudah 

dipahami oleh spesialisasi SDM, manajer operasi, dan 

para karyawan.  

8. Meningkatkan Efisiensi Administrasi  

Program penggajian hendaknya dirancang dengan 

efisien dan membuat sistem informasi SDM optimal. 

2.3.2. Jenis - Jenis Kompensasi 

Menurut Tohardi (2002:417) pada dasarnya kompensasi itu 

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Kompensasi langsung 
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Kompensasi langsung yaitu upah atau gaji yang 

diberikan langsung berhubungan dengan prestasi kerja 

atau hasil kerja karyawan yang bersangkutan. 

b. Kompensasi tidak langsung  

Kompensasi tidak langsung yaitu pemberian upah atau 

gaji yang tidak dikaitkan dengan prestasi kerja atau hasil 

kerja karyawan yang bersangkutan. Kompensasi tidak 

langsung ini disebut juga sebagai kompensasi pelengkap. 

Menurut (Sunyoto, 2012:55) kompensasi dibagi menjadi dua 

yaitu :  

- Kompensasi Finansial yaitu sesuatu yang diterima oleh 

karyawan dalam bentuk seperti gaji, upah, bonus, premi, 

tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, pengobtan atau 

jaminan kesehatan, asuransi dan lain-lain. 

- Kompensasi Non-Finansial yaitu seseuatu yang diterima 

oleh karyawan dalam bentuk selain uang seperti program 

rekreasi, kafetaria, tempat beribadah, hubungan karyawan 

dengan rekan kerja maupun atasan, keamanan, kondisi 

ruang kerja, penghargaan prestasi kerja, promosi, waktu 

istirahat, sarana kesehatan dan keselamatan kerja. 

2.3.3. Faktor-faktor Kompensasi 

Menurut Tohardi (2002:416) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemberian kompensasi yaitu : 
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1. Produktivitas 

Pemberian kompensasi melihat besarnya produktivitas 

yang disumbangkan oleh tenaga kerja karyawan kepada 

pihak organisasi atau perusahaan. 

2. Kemampuan untuk membayar 

Secara logis ukuran pemberian kompensasi sangat 

tergantung kepada kemampuan organisasi atau 

perusahaan dalam membayar gaji atau upah tenaga kerja. 

3. Kesediaan untuk membayar  

Walaupun organisasi atau perusahaan mampu membayar 

kompensasi, maka belum tentu organisasi atau 

perusahaan tersebut mau membayar kompensasi tersebut 

dengan layak dan adil. 

4. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Penawaran dan permintaan tenaga kerja cukup 

berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Jika 

permintaan tenaga kerja banyak oleh perusahaan, maka 

kompensasi cenderung tinggi, demikian sebaliknya jika 

penawaran tenaga kerja ke organisasi atau perusahaan 

yang banyak maka pembayaran kompensasi cenderung 

menurun(rendah). 

5. Organisasi karyawan 

Organisasi tenaga kerja karyawan yang ada di organisasi 

atau perusahaan seperti serikat pekerja akan turut 
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mempengaruhi kebijakan besar kecilnya pemberian 

kompensasi.  

2.4. Pengembangan Karier   

Paradigma baru sistem karier dalam organisasi, meletakkan 

idealisme dan daya juang untuk mewujudkan ide tersebut, kompetensi, 

penguasaan informasi, teknologi dan penguasaan bahasa asing sebagai 

kunci utamabagi individu menuju sukses, Alwi (2001:239). Menurut 

Simamora (2003: 413) Karier adalah urutan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi 

seseorang selama rentang hidup orang tersebut. 

Menurut Rivai dan Sagala (2009:274) adalah proses peningkatan 

kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka mencapai karier 

yang diinginkan. Tujuan dari seluruh program pengembangan karier 

adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan 

dengan kesempatan karier yang tersedia di perusahaan saat ini dan di 

masa mendatang. 

Menurut Casio dalam buku Wahyudi (2002:162) mengatakan bahwa 

karir adalah ”Rangkaian promosi jabatan atau mutasi jabatan yang lebih 

tinggi dalam jenjang hirarki yang dialami oleh seorang karyawan selama 

masa kerjanya”. Hal ini berbeda dengan  Siagian (2006 : 203) yang 

menyatakan bahwa pengembangan karir yaitu setiap karyawan harus 

mempunyai gambaran yang jelas tentang anak tangga tertinggi apa yang 

bisa dicapainya selama dia menampilkan kinerja yang memuaskan. 
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Menurut Fubrin dalam buku Mangkunegara (2001:77) 

mendefinisikan ”Pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang 

membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di 

perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengembangkan diri secara maksimum”. 

2.4.1. Faktor Penentu Karier 

Menurut Tohardi (2002:281) ada lima faktor yang akan 

mempengaruhi mulus tidaknya karier seseorang karyawan atau 

pekerja. Untuk itulah kelima faktor tersebut harus dikelola oleh 

karyawan dengan baik, bila karyawan atau pekerja yang 

bersangkutan ingin meraih karier yang lebih tinggi. Kelima faktor 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

1. Sikap Atasan, Rekan Sekerja dan Bawahan 

Orang yang berprestasi dalam bekerja namun tidak disukai 

oleh orang disekelilingnya tempat ia bekerja, maka orang 

yang demikian tidak akan mendapat dukungan untuk meraih 

karir yang lebih baik. Untuk itu, bila ingin karir berjalan 

dengan mulus, seseorang harus menjaga diri, menjaga 

hubungan baik kepada semua orang yang ada dalam 

perusahaan tersebut. 

2. Pengalaman 

Pengalaman dalam konteks ini berkaitan dengan tingkat 

golongan (senioritas) seseorang pegawai, walaupun sampai 
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sekarang masih banyak diperdebatkan. Namun beberapa 

pengamat menilai bahwa dalam mempromosikan para 

senior buka hanya mempertimbangkan pengalaman saja 

tetapi semacam pemberian penghargaan terhadap 

pengabdian kepada perusahaan. 

3. Pendidikan 

Pendidikan merupakan syarat untuk duduk disebuah 

jabatan, maka  dapat dikatakan bahwa pendidikan 

mempunyai kemulusan karir seseorang. Dengan melihat 

seseorang lebih objektif, bahwa semakin pendidikan 

seseorang akan semakin baik, atau dengan kata lain orang-

orang yang pendidikan tinggi akan memiliki pemikiran 

yang lebih baik pula, walaupun dalam kenyataannya tidak 

selalu benar. 

4. Prestasi 

Prestasi dapat saja terjadi dari akumulasi pengalaman, 

pendidikan dan lingkungan kerja yang baik. Namun prestasi 

yang baik tentunya merupakan usaha yang kuat dari dalam 

diri seseorang, walaupun ada keterbatasan pendidikan, 

pengalaman dan dukungan rekan-rekan sekerja. Pengaruh 

prestasi dalam menentukan jenjang akan semakin jelas 

terlihat bila indikator atau standar untuk menduduki jabatan 

tertentu dominant berdasarkan prestasi. 

5. Faktor nasib 
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Nasib turut menentukan, walaupun porsinya sangat kecil, 

bahkan para ahli mengatakan faktor nasib berpengaruh 

terhadap keberhasilan hanya 10% saja. Ada faktor nasib 

yang turut mempengaruhi harus kita yakini adanya, karena 

dalam kenyataanya ada yang berprestasi tetapi tidak pernah 

mendapat peluang untuk dipromosikan. Untuk itu, dalam 

meraih karir yang baik, selain kita harus berusaha keras 

harus pula diikuti dengan doa. 

2.4.2. Tujuan Pengembangan Karir   

Tujuan karir adalah posisi dimasa mendatang yang ingin 

dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan pengembangan 

karir yang dikemukakan oleh Fubrin dalam buku Mangkunegara 

(2001:77): 

1. Membantu dalam pencapaian tujuan individu dan 

perusahaan 

Pengembangan karir membantu dalam pencapaian tujuan 

individu dan tujuan perusahaan. Apabila seorang pegawai 

yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian 

menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi, hal ini berarti  

tujuan perusahaan dan tujuan individu tercapai. 

2. Menunjukan hubungan kesejahteraan pegawai 

Perusahaan merencanakan karir pegawai dengan 

meningkatkan kesejahteraannya agar pegawai lebih tinggi 

loyalitasnya. 
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3. Membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka 

Pengembangan karir membantu pegawai menyadari 

kemampuan potensi mereka untuk menduduki suatu 

jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. 

4. Memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan 

Pengembangan karir akan memperkuat hubungan dan 

sikap pegawai terhadap perusahaannya. 

5. Membuktikan tanggung jawab sosial 

Pengembangan karir suatu cara menciptakan iklim kerja 

yang positif dan pegawai-pegawai menjadi lebih 

bermental sehat. 

6. Membantu memperkuat pelaksanaan program-program 

perusahaan 

Pengembangan karir membantu program-program 

perusahaan lainnya agar tujuan perusahaan tercapai. 

7. Mengurangi turn over dan biaya kepegawaian 

Pengembangan karir dapat menjadikan turn over rendah 

dan begitu pula biaya kepegawaian lebih efektif. 

8. Mengurangi keusangan potensi dan manajerial 

Pengembangan karir dapat menghindarkan dari keusangan 

dan kebosanan profesi dan manajerial. 

9. Menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai 

Pengembangan karir dimaksudkan mengintegrasikan 

perancanaan kerja pegawai. 
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10. Menggiatkan suatu pemikiran (pandangan) jarak waktu 

yang panjang 

Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu 

yang panjang. Hal ini karena penempatan suatu posisi 

jabatan memerlukan persyaratan dan kualifikasi yang 

sesuai dengan porsinya. 

2.4.3. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengembangan karir 

Menurut Wahyudi (2002:162) diantaranya yaitu : 

1. Penilaian dan Evaluasi  

Penilaian dan evaluasi yang dilakukan mengenai 

pelaksanaan pengembangan karir telah berjalan efektif 

sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat 

diketahui hasilnya.  

2. Prestasi Kerja  

Kegiatan paling penting untuk memajukan karir adalah 

prestasi kerja yang tinggi, maka kemajuan karir karyawan 

akan meningkat.  

3. Latar Belakang Pendidikan  

Latar belakang pendidikan diperhatikan oleh manajemen 

dalam proses kenaikan pangkat/jabatan sesuai persyaratan 

dan kemampuan karyawan.  

4. Pelatihan yang telah diikuti  
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 Pelatihan yang terprogram dilaksanakan dalam rangka 

pengembangan karir, berjalan sesuai dengan aturan yang 

berlaku.  

5. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja dijadikan dasar dalam menentukan 

pengembangan karir, sehingga berpengaruh terhadap 

pengembangan karir karyawan.  

6. Kesetian pada Perusahaan  

kesetian pada perusahaan dijadikan dasar dalam 

menentukan kemajuan karir seseorang. 

Menurut Nawawi (2004:96) ada tiga fase dalam melakukan 

pengembangan karier karyawan yaitu : 

1. Fase Perencanaan  

Di dalam fase perencanaan ini aktivitas 

menyelaraskan rancangan karyawan dan rancangan 

perusahaan mengenai karier di lingkungannya sekitar. 

Tujuan fase ini adalah untuk mengidentifikasikan kelebihan 

dan kekurangan karyawan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. 

2. Fase Pengarahan  

Fase pengarahan ini untuk membantu para karyawan 

agar mampu mewujudkan perencanaannya menjadi 

kenyataan, yaitu dengan memantapkan karier yang 
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diinginkannya, dan mengatur langkah-langkah yang harus 

ditempuh untuk mewujudkannya. Dalam hubungan ini 

sebagaimana telah dikatakan di atas, terdapat dua cara 

pendekatan, yang terdiri dari : 

a) Pengarahan  dengan menyelenggarakan konseling 

karier 

b) Pendekatan dengan menyelenggarakan pelayanan 

informasi  

3. Fase Pengembangan  

Fase pengembangan ini tenggang waktu yang 

dipergunakan karyawan untuk memenuhi persyaratan yang 

melakukan perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain yang 

diinginkannya. Selama fase ini, karyawan dapat melakukan 

kegiatan memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sesuai posisi yang diinginkan. Sehingga 

karyawan harus berusaha mewujudkan kreativitas dan 

inisiatifnya yang dapat mendukung untuk memasuki posisi 

atau jabatan pada masa mendatang. Kegiatan-kegiatan yang 

yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut : 

a) Penyelenggaraan sistem mentor.  

Cara pengembangan karier dengan 

menyelenggrakan hubungan antara karyawan senior 

dan yunior sebagai teman kerja atau rekan kerja. 
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Karyawan senior bertindak sebagai mentor 

(pembimbing) yang bertugas memberikan dukungan, 

nasehat, keteladanan, membantu untuk mendapatkan 

informasi dari atasan untuk karyawan yuniornya. 

b) Pelatihan  

Pelatihan dalam rangka pengembangan karier 

dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan 

sambil melaksanakan pekerjaan sehari-hari atau 

melakukan diskusi secara spontan tanpa perencanaan 

dengan atasan. 

c) Rotasi jabatan  

Rotasi jabatan dilakukan dengan cara 

menugaskan karyawan untuk berbagai jabatan, 

melalui proses pemindahan secara horizontal. 

Pemindahan untuk suatu jabatan ke jabatan lain 

hanya layak dilakukan apabila karyawan memiliki 

dasar keterampilan untuk melaksanakan tugasnya 

pada jabatan yang baru. Dengan demikian rotasi 

jabatan dapat digunakan untuk pengembangan karier 

karena akan memperluas pengalaman para 

karyawan. Perluasan pengalaman itu akan membuat 

pekerjaan lebih fleksibel dalam memilih jalur 

kariernya. Karyawan yang tidak pernah mengalami 

rotasi jabatan akan sangat terikat pada satu-satunya 
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jalur pengembangan kariernya sehingga peluangnya 

menjadi sangat terbatas. 

d) Program beasiswa  

Perusahaan dalam menghadapi lingkungan 

bisnis yang dapat berubah secara cepat dan semakin 

kompetitif, setiap saat dan juga di masa mendatang 

memerlukan sejumlah karyawan yang mampu 

mengantisipasinya. Kebutuhan ini dapat diatasi 

dengan menyediakan beasiswa bagi para karyawan 

sebagai pendukung upayanya meningkatkan 

pendidikan di luar perusahaannya. Sehubungan 

dengan itu banyak kesempatan disediakan di 

masyarakat, baik berupa program pendidikan formal 

maupun non-formal. Diantaranya berupa penyediaan 

dana untuk seminar dan atau lokakarya di dalam dan 

di luar negeri, mengikuti pendidikan lanjutan 

khususnya program gelar dan lain-lain. 

Pelaksanaannya dapat diatur secara bergiliran, 

bantuan sebagian dana untuk program khusus sesuai 

dengan kebutuhan organisasi/perusahaan sekarang 

atau di masa mendatang. 
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2.5. Motivasi  

Motivasi adalah proses psikologis yang mendasar dan merupakan 

salah satu unsur yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. Motivasi 

berasal dari kata “movere” dalam bahasa latin yang berarti “bergerak” 

atau “menggerakkan”. Menurut beberapa ahli, motivasi didefinisikan 

sebagai berikut : 

Wibowo (2007 ; 129), mendefinisikan motivasi merupakan faktor 

dalam kompetensi yang dapat berubah dengan memberikan dorongan, 

apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan 

perhatian individual dari atasan dapat mempunyai pengaruh positif 

terhadap motivasi seseorang bawahan. Apabila manajer dapat mendorong 

motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian meyelaraskan dengan 

kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan peningkatan 

penguasaaan dalam sejumlah kompetensi yang memengaruhi kinerja. 

Menurut Hasibuan (2007:219) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja sseorang, agar mereka 

mau berkerjasama, bekerja efaktif dan terintregasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan.  

2.5.1. Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi 

  Menurut Edy Sutrisno (2009:116) adanya faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi yaitu faktor intern dan ekstern. 

Faktor intern yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada 

seseorang antara lain :  
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1. Keinginan untuk dapat hidup 

2. keinginan untuk dapat memiliki.  

3. keinginan untuk memperoleh penghargaan 

4. Keinginan untuk memperoleh pengakuan 

5. Keinginan untuk berkuasa 

Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam 

melemahkan motivasi kerja. Faktor-faktor ekstern yaitu : 

1. Kondisi lingkungan kerja 

2. Kompensasi yang memadai 

3. Surpevisi yang baik 

4. Adanya jaminan pekerjaan 

5. Status dan tanggung jawab  

6. Peraturan yang fleksibel 

2.5.2. Teori motivasi 

Adapun teori-teori motivasi dari para ahli (Rivai et al, 

2009:840-848) yaitu : 

1. Hierarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Thry) 

Teori motivasi yang sangat terkenal adalah teori 

kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. 

Menurut Maslow bahwa pada setiap diri manusia itu 

terdiri dari atas lima kebutuhan yaitu : kebutuhan secara 

fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi 

diri. 

2.  “Theory X and Theory y” 



 

29 
 

Douglas McGregor mengajukan dua pandangan yang 

berbeda tentang manusia; negatif dengan tanda label X 

dan positif dengan tanda label Y. Setelah melakukan 

penyelidikan tentang perjanjian seorang manajer dan 

karyawan, McGregor merumuskan asumsi-asumsi dan 

perilaku manusia dalam organisasi. 

3. Teori ERG 

Teori ERG menyebutkan ada tiga kategori kebutuhan 

individu, yaitu eksistensi (exixtence), keterhubungan 

(relatedness) dan pertumbuhan (growth), karena itu 

disebut sebagai teori ERG. 

4. Pola Dasar Pemikiran Content Theory  

Content Theory ini berkaitan dengan beberapa nama 

seperti Maslow, McGregor, Herzberg, Atkinson dan 

McClelland. Teori ini menekankan arti pentingnya 

pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam individu yang 

menyebabkan mereka bertingkah laku tertentu. Teori ini 

mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti 

kebutuhan apa yang dicoba dipuaskan oleh seseorang? 

Apa yang menyebabkan mereka melakukan sesuatu? 

5. Pola Dasar Pemikiran Process Theory 

Process Theory bukannya menekankan pada isi kebutuhan 

dan sifat dorongan dari kebutuhan tersebut, tetapi 

pendekatan ini menekankan pada bagaimana dan dengan 
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tujuan apa setiap individu dimotivasi agar menjalankan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam pandangan ini, 

kebutuhan hanyalah salah satu elemen dalam suatu proses 

tentang bagaimana para individu bertingkah laku. 

6. Pola Dasar Pemikiran Reinforcement Theory 

Teori ini tidak menggunakan konsep suatu motif atau 

proses motivasi. Sebaliknya teori ini menjelaskan 

bagaimana konsekuensi perilaku di masa yang lalu 

mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang dalam 

suatu siklus proses belajar. 

7. Pola Dasar Pemikiran Expectancy Theory 

Teori ini mengemukakan bahwa tindakan seseorang 

cenderung untuk dilakukan karena harapan hasil yang 

akan dia dapatkan. Dalam hal ini seperti harapan bonus, 

kenaikan gaji, promosi dan penghargaan. 

8. Teori pencapaian motivasi McClelland 

Menurut Mc. Clelland dalam teorinya tentang kebutuhan 

manusia yang sangat penting didalam suatu organisasi dan 

perusahaan memfokuskan kepada tiga hal, yaitu :  

a. Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan (need for 

achievement), kemampuan untuk mencapai hubungan 

kepada standar perusahaan yang telah ditentukan juga 

perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan. 
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b. Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja (need 

for power), kebutuhan untuk membuat orang 

berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana 

didalam tugasnya masing-masing. 

c. Kebutuhan untuk berafiliasi (need for affiliation), 

hasrat untuk bersahabat dan mengenal lebih dekat 

rekan kerja atau para karyawan didalam organisasi.  

2.6. Kinerja  

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula pula yang 

memberikan performance sebagai hasil atau prestasi kerja. Namun, 

sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil 

kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi 

pada ekonomi (Amstrong dan Baron, 1998:15). Dengan demikian kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya.  

Handoko (2006:145) yang mengistilahkan kinerja (performance) 

sebagai prestasi kerja merupakan proses melalui mana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan.  

Menurut Mangkunegara (2009:67) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
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melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya 

Menurut Prawirosentono (2003:132) arti kinerja atau performance 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masingmasing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. Tujuan dan sasaran kinerja disusun bersumber pada 

visi, misi, dan rencana strategis suatu organisasi. Kinerja suatu 

organisasi, tim, atau individu dilakukan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran tertentu. Tujuan dan sasaran kinerja tidak lain adalah untuk 

menjamin proses kinerja dapat berlangsung seperti diharapkan dan 

tercapainya prestasi kerja tinggi. 

2.6.1. Aspek-aspek kinerja: 

Hasibuan (2006:95) menyatakan bahwa aspek-aspek yang dinilai 

dalam kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Kesetiaan 

Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap 

pekerjaannya, jabatannya, dan organisasi. Kesetiaan ini 

dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi, di dalam maupun di luar 

pekerjaannya dari rongrongan orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab. 



 

33 
 

 

 

2. Prestasi Kerja 

Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas 

yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian 

jabatannya. 

3. Kejujuran 

Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-

tugasnya memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri 

maupun terhadap orang lain seperti kepada para 

bawahannya. 

4. Kedisiplinan 

Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi 

peraturan-peraturan yang ada dan melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang dibebankan 

kepadanya. 

5. Kreativitas 

Penilai menilai kemampuan karyawan dalam 

mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan 

pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna dan 

berhasil guna. 

6. Kerjasama 

Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan 

bekerjasama dengan karyawan lainnya secara vertikal 
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maupun horisontal, baik di dalam maupun di luar 

pekerjaan, sehingga hasil pekerjaannya akan semakin baik. 

7. Kepemimpinan 

Penilai menilai kemampuan untuk memimpin, 

berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, dihormati, 

berwibawa dan dapat memotivasi orang lain atau 

bawahannya untuk bekerja secara efektif. 

8. Kepribadian 

Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 

periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, 

memperlihatkan sikap yang baik, serta berpenampilan 

simpatik dan wajar. 

9. Prakarsa 

Penilai menilai kemampuan berpikir yang orisinil dan 

berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, 

menciptakan, memberi alasan, mendapatkan kesimpulan 

dan membuat keputusan penyelesaian masalah yang 

dihadapinya. 

10. Kecakapan 

Penilai menilai kecakapan karyawan dalam menyatukan 

dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang 

semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijaksanaan dan 

di dalam situasi manajemen. 

11. Tanggung Jawab 
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Penilai menilai kesediaan karyawan dalam 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjaan 

dan hasil kerjanya, saran dan prasarana yang digunakan 

serta perilaku kerjanya.  

   Sedangkan menurut Mangkunegara (2009 : 67) kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dimana pengukuran 

kinerja dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kualitas kerja, menunjukkan kerapihan, ketelitian, 

keterkaitan hasil kerja dengan tidak mengabaikan 

volume pekerjaan. Adanya kualitas kerja yang baik 

dapat menghindari tingkat kesalahan dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan yang dapat bermanfaat 

bagi kemajuan organisasi.  

2. Kuantitas kerja, menunjukkan banyaknya jumlah jenis 

pekerjaan yang     dilakukan dalam satu waktu sehingga 

efisiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai dengan 

tujuan organisasi.  

3. Tanggung jawab, menunjukkan seberapa besar 

karyawan dalam menerima dan melaksanakan 

pekerjaannya, mempertanggung jawabkan hasil kerja 

serta sarana dan prasarana yang digunakan dan perilaku 

kerjanya setiap hari. 
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4. Kerja sama, kesediaan karyawan untuk berpartisipasi 

dengan karyawan yang lain secara vertikal dan 

horizontal baik didalam maupun diluar pekerjaan 

sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik. 

5. Inisiatif, adanya inisiatif dari dalam diri anggota 

organisasi untuk melakukan pekerjaan serta mengatasi 

masalah dalam pekerjaan tanpa menunggu perintah dari 

atasan atau menunjukan tanggung jawab dalam 

pekerjaan yang sudah menjadi kewajiban seorang 

pegawai. 

2.7. Hubungan Antar Variabel 

1) Hubungan Antara Kompensasi Terhadap Motivasi 

Menurut Handoko (2001:155) Departemen personalia memberikan 

kompensasi kepada karyawan merupakan cara untuk meningkatkan 

prestasi kerja dan motivasi kerja. Jika kompensasi yang diberikan 

sesuai hasil kerja yang diperoleh, kepuasan karyawan akan 

meningkat. Karena itu kompensasi berhubungan erat dengan 

motivasi kerja. Saydam (2000 ; 267) mengatakan bahwa kompensasi 

yang memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi 

perusahaan untuk mendorong para karyawan bekerja lebih baik. 

Karena itu, kompensasi merupakan hal yang dapat menimbulkan 

minat pada karyawan agar cenderung untuk melakukan kegiatan 

yang diharapkan oleh pimpinan atau dengan kata lain, kompensasai 
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merupakan motif yang didesain untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan apabila insentif tersebut dilakukan dengan benar. 

Kompensasi merupakan salah satu bentuk pendorong motivasi yang 

positif, yaitu dengan memberi timbal balik atau hadiah kepada 

karyawan yang berprestasi baik, dimana pemberian kompensasi ini 

diharapkan akan meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Kompensasi penting bagi karyawan Motivasi kerja karyawan 

Kompensasi sebagai individu karena besarnya kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai karya mereka diantara para karyawan itu 

sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu jika para karyawan 

memandang kompensasi mereka tidak memadai, motivasi dan 

kepuasan kerja mereka dapat turun secara drastis. 

2) Hubungan  Antara Variabel Kompensasi Terhadap Kinerja 

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, 

memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja para karyawan adalah 

melalui kompensasi (Mathis dan Jackson, 2000:127). Secara 

sederhana kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan 

untuk balas jasa kerja mereka. Simamora (2004:89) mengatakan 

bahwa kompensasi dalam bentuk finansial adalah penting bagi 

karyawan, sebab dengan kompensasi ini mereka dapat memenuhi 

kebutuhannya secara langsung, terutama kebutuhan fisiologisnya. 

Namun demikian, tentunya pegawai juga berharap agar kompensasi 

yang diterimanya sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan 

dalam bentuk non finansial juga sangat penting bagi pegawai 
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terutama untuk pengembangan karir mereka. Menurut Prawiro 

Sentono (1999:79) kinerja karyawan akan baik bila digaji atau diberi 

upah sesuai dengan perjanjian.  

3) Hubungan Antara Variabel Pengembangan Karier Terhadap Motivasi 

Pengembangan karir merupakan upaya pribadi seorang karyawan 

untuk mencapai suatu rencana karir. Dimana peran pengembangan 

karir sangat penting bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan 

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. 

Hasibuan (2005 : 69). Dengan adanya perhatian perusahaan terhadap 

pengembangan karir tentunya akan meningkatkan motivasi kerja 

karyawan, dimana Motivasi adalah pemberian daya penggerakan 

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Hasibuan (2010:95)  

4) Hubungan Antara Variabel Pengembangan Karier Terhadap Kinerja  

Menurut Nawawi (2004:98) bahwa pengembangan karier tidak 

sekedar promosi jabatan posisi yang lebih tinggi, tetapi juga 

merupakan dorongan untuk maju dalam bekerja yakni meningkatnya 

pengetahuan dan keterampilan/keahlian sehingga menjadi lebih 

berprestasi/produktif sebagai pekerja yang kompetitif. Sementara 

menurut Rivai (2005:14) menyebutkan kinerja adalah hasil atau 

tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 



 

39 
 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau 

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. Sedarmayanti (2010:378) mengemukakan manfaat pola 

karier bagi pegawai antara lain meningkatkan dan memperbaiki 

kinerja pegawai, menyadarkan pegawai tentang kebutuhan, nilai, dan 

tujuan yang diinginkan didalam instansi/organisasi, menyadarkan 

pegawai tentang adanya peluang, karier dan pekerjaan yang selaras 

dengan kemampuan pegawai yang bersangkutan, meningkatkan 

harga siri dan kebanggaan atas kontribusi yang bersangkutan 

terhadap organisasi/instansi, menumbuhkan kepuasan pegawai 

sebagai refleksi dari produktivitas kerja pegawai, memberikan 

arahan bagi pegawai akan karier yang diinginkan pada masa yang 

akan datang.  

Menurut Rivai (2005:299) mengemukakan bahwa ”Tujuan 

mendasar dari pengembangan karir adalah untuk membantu 

karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian 

antara kebutuhan untuk tumbuh berkembang dengan kebutuhan 

perusahaan. Pengembangan karir juga merupakan hal yang penting 

dimana manajemen dapat meningkatkan  produktivitas, 

meningkatkan sikap karyawan terhadap  pekerjaan dan membangun 

kepuasan kerja yang lebih tinggi”. Dari uraian diatas, tampak jelas 

bahwa pengembangan karir yang baik dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Sehingga pengembangan karir mempunyai hubungan 

yang kuat terhadap kinerja karyawan. 
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5) Hubungan Antara Variabel Motivasi Terhadap Kinerja 

Motivasi (Motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada 

sumber daya manusia umumnya dan bawahan pada khususnya. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan 

potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil 

mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya 

motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja 

giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Motivasi semakin 

penting karena manajer membagi pekerjaan pada bawahannya untuk 

dikerjakan dengan baik dan terintegritas pada tujuanyang diinginkan 

perusahaan. Perusahaan bukan hanya mengharapkan pegawai 

mampu, cakap,dan terampil, tetapi yang penting mereka mau bekerja 

giat dan berkeinginan untuk mencapai kinerja yang maksimal 

(Hasibuan, 2009:141). 
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2.7.1. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan yang telah 

diuraikan  terlebih dahulu maka rumusan hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut:  

2.7.2. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh secara 

parsial terhadap motivasi karyawan. 

H2 : Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh secara 

simultan terhadap motivasi karyawan. 

H3 : Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan. 

H4 : Kompensasi dan Pengembangan Karier berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan 

H5 : Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

Kompensasi (X1) 

(Simamora 2004) 

 

Pengembangan 

Karier (X2) 

(Nawawi 2004) 

 

 

Motivasi (Z) 

(McClelland) 

Kinerja 

Karyawan (Y)    

(Mangkunergara 

2009) 
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H6 :Lebih besar pengaruh tidak langsung kompensasi dan 

pengembangan karier terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi karyawan daripada pengaruh langsung terhadap 

kinerja karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


