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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara persepsi kompensasi 
dengan loyalitas pada karyawan PT. Cipta Power Service Medan Sampel dalam 
penelitian ini adalah 60 orang karyawan, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling yakni dengan kriteria yang ditentukan adalah 
karyawan PT. Cipta Power Service yang berada pada jabatan sebagai Direct 
Sales.Sejalan dengan pembahasan yang ada dalam landasan teori, maka hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada hubungan positif antara persepsi 
kompensasi dengan loyalitas pada karyawan. Dengan asumsi bahwa semakin 
tinggi persepsi kompensasi pada karyawan maka akan semakin tinggi loyalitas 
karyawan tersebut, demikian sebaliknya semakin rendah persepsi kompensasi 
pada karyawan maka akan semakin rendah loyalitas karyawan tersebut. 
Pengumpulan data dilakukan dengan skala Likert. Untuk menguji Hipotesis yang 
diajukan dilakukan dengan koefisien korelasi Rxy = 0,451, p = 0,01 berarti p < 
0,010. Artinya ada hubungan antara persepsi kompensasi dengan loyalitas.Jadi 
antara kedua variabel ada hubungan sebab akibat.Dari hasil yang diperoleh ini, 
maka dapat dinyatakan bahwa hipotesa yang diajukan, diterima. 

Kata Kunci:PersepsiKompensasidan Loyalitas. 
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RELATIONSHIP BETWEEN COMPENSATION PERCEPTION 
WITH LOYALTY TO EMPLOYEESOF PT. CIPTA POWER SERVICE 

 
Oleh : 

DWI AYUB PRAMANA 

14 860 0365 

 

ABSTRACT 

This study aims to see the relationship between perceptions of compensation and 
loyalty to employees of PT. Cipta Power Service Medan. The sample in this study 
were 60 employees, with the sampling technique using purposive sampling which 
is determined by the employees of PT. Cipta Power Service which is in the 
position of Direct Sales. In line with the discussion in the theoretical basis, the 
hypothesis proposed in this study is that there is a positive relationship between 
perceptions of compensation and loyalty to employees. With the assumption that 
the higher the perception of compensation for employees, the higher the loyalty of 
the employees, and vice versa the lower the perception of compensation for 
employees, the lower the loyalty of these employees. Data collection is done with 
a Likert scale. To test the proposed hypothesis carried out with the Rxy 
correlation coefficient = 0.451, p = 0.01 means p <0.010. This means that there is 
a relationship between perceptions of compensation and loyalty. So between the 
two variables there is a causal relationship. From the results obtained, it can be 
stated that the hypothesis submitted is accepted. 

Keywords:  Perceptions of compensation and Loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya utama dari sebuah organisasi adalah manusia, sehingga  

kemampuan dan kompetensi karyawan harus menjadi prioritas utama untuk 

ditingkatkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Pentingnya unsur manusia 

dalam menjalankan roda industri dan organisasi dikarenakan karyawan 

merupakan sumber penggerak utama baik dalam organisasi publik maupun 

organisasi swasta. Karyawanlah yang memainkan peranan dalam menentukan 

kemajuan,kelancaran, keuntungan dan keberhasilan organisasi. 

Pentingnya sumber daya manusia di dalam perusahaan sangat berpengaruh 

pada hasil produksi dalam sebuah perusahaan. Karyawan merupakan aset 

perusahaan yang sangat berharga yang harus dikelola dengan baik oleh 

perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal. Karyawan akan 

memberikan apa yang ada dalam dirinya kepada organisasi, dan sebaliknya 

mereka juga akan menuntut supaya organisasi memberikan apa yang menjadi 

keinginannya. Sumbangan tersebut seperti usaha, keterampilan, loyalitas, 

kreativitas serta lainnya yang membuat individu tersebut menjadi sumber daya 

bagi organisasi. Oleh karena itu kesejahteraan sumber daya manusia yang ada di 

dalam perusahaan tersebut harus di dukung secara maksimal bisa dengan cara 

diberi motivasi, training organisasi ataupun tunjangan-tunjangan lainnya. Bagi 

karyawan, imbalan yang diberikan organisasi dapat memuaskan satu atau lebih
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kebutuhannya. Jika adanya keseimbangan antara harapan dan kenyataan, 

akan membuat karyawan terpuaskan dan menunjukan hubungan yang positif 

dengan organisasi yang pada akhirnya mengarah pada terbentuknya loyalitas 

(Aktami, 2008). 

Sumber daya manusia merupakan asset yang paling dominan, karena 

sumber daya manusia mempunyai peranan yang dapat mengarahkan, mengelola 

dan melaksanakan segala aktifitas organisasi. Oleh sebab itulah diperlukan cara 

dan upaya untuk mendorong atau merangsang setiap tenaga kerja agar bekerja 

seoptimal mungkin sesuai bidang dan tugasnya masing – masing. Selain itu 

sumber daya manusia juga dapat dikatakan sebagai pemasok internal yang sangat 

berperan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Peningkatan kinerja 

karyawan akan berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi 

secara keseluruhan. 

Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia terdapat beberapa fungsi 

operatif atau dapat disebut juga sebagai sub-bagian dari sumber daya manusia 

tersebut,diantaranya : Pengadaan tenaga kerja,pengembangan tenaga kerja, 

pemberian balas jasa/kompensasi, integrasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan 

pemisahan tenaga kerja. 

Bekerja merupakan suatu kewajiban manusia yang harus dipenuhi dengan 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang maupun di masa yang 

akan datang. Bekerja bukan hanya sekedar memperoleh penghasilan dan mengejar 

kekayaan, akan tetapi dalam bekerja juga harus dilandasi dengan norma yang ada 

dalam tempat bekerja.Bekerja membuat seseorang memperoleh suatu pengalaman, 

baik pengalaan manis maupun pengalaman pahit. Pengalaman manis dapat 
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membuat karyawan termotivasi dan merasa nyaman dalam bekerja, namun 

berbeda ketika karyawan mendapatkan pengalaman pahit. Ketika seorang 

karyawan mendapatkan pengalaman pahit, maka dapat menurunkan motivasi 

dalam bekerja. Penurunan motivasi ini dapat berakibat terhadap produktivitas 

kerja karyawan terhadap perusahaan. Perusahaan merekrut para karyawan untuk 

bergabung ke dalam perusahaan dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja 

secara sungguh-sungguh dan memiliki komitmen yang tinggi demi kemajuan 

perusahaan itu sendiri. 

Menurut Istijanto (2010) komitmen karyawan terhadap perusahaan 

ditunjukkan melalui kesetiaan dan loyalitas. Seorang karyawan yang memiliki 

sikap loyalitas,apapun yang didapat ia akan bersungguh-sungguh dan bertanggung 

jawab dalam menjalankan pekerjaanya. Menurut Steers & Porter dalam Martiwi 

(2012) loyalitas kerja karyawan mempunyai beberapa factor yaitu: karakteristik 

pribadi, karakteristik pekerjaan, karakteristik desain perusahaan,serta pengalaman 

yang diperoleh dalam perusahaan. Selain faktor karakteristik individu terdapat 

juga faktor dari lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja.  

Menurut Nitisemito (2011) “lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada karyawan”. Lingkungan kerja 

yang baik akan membuat perasaan karyawan menjadi lebih nyaman dan aman 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Menurut Hermawan 

dan Riana (2012: 6) dari hasil penelitiannya terdapat 4 faktor yang menentukan 

loyalitas karyawan. Keempat faktor tersebut adalah faktor kompensasi dengan 

eigen value sebesar 4,366; faktor tanggung jawab dengan eigen value sebesar 
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3,925; faktor disiplin dengan eigen value sebesar 3,862 serta faktor partisipasi 

memiliki eigen value sebesar 2,738. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas yaitu faktor 

kompensasi, faktor tanggung jawab, faktor disiplin, dan faktor partisipasi.Apabila 

salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi secara maksimal maka dapat berakibat 

terhadap perilaku karyawan dan menurunnya produktivitas kerja. 

Pertama, faktor kompensasi menurut Handoko (2014) adalah segala 

sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.  

Menurut Hasibuan (2013) kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh 

karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan, 

persepsi terhadap kompensasi merupakan penafsiran atas pengalaman atau 

informasi mengenai segala bentuk balas jasa atau imbalan baik secara langsung 

berupa finansial maupun secara tidak langsung berupa non finansial yang 

diberikan dari perusahaan kepada karyawan yang diperoleh dari lingkungan dan 

diserap oleh panca indera dengan proses seleksi dan organisasi atau berasal dari 

ingatan (memory) mengenai apa yang pernah diterima karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi (Sobur, 2009; Rakhmat, 2008; Walgito, 

2010; Ardana dkk, 2011; Simamora, 2012; dan Sastrohadiwiryo, 2012).  

Persepsi terhadap kompensasi sebagai cara seseorang memandang, 

mengartikan dan menilai sesuatu melalui panca inderanya mengenai imbalan dari 

tempat dirinya bekerja. Faizal dan Fauzi (2012) menyatakan bahwa pengaruh 

seseorang berpersepsi berdampak pada penilaian terhadap kebijakan dan aturan 

perusahaan. Hasibuan (2013) juga berpendapat bahwa persepsi karyawan terhadap 

4 
 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

17/10/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
 

kompensasi sebagai balas jasa suatu perusahaan ternyata memiliki dampak 

tersendiri berupa dampak positif maupun dampak negatif,tergantung dari 

kebijakan pemberian kompensasi itu sendiri. Oleh sebab itu, berkaitan dengan 

pemberian kompensasi,masing-masing karyawan memilki persepsi yang berbeda-

beda terhadap kompensasi yang mereka terima dari perusahaan tempat mereka 

bekerja. 

Hasibuan (2013) menyebutkan persepsi karyawan terhadap kompensasi 

yang diberikan memiliki beberapa pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan 

kerja karyawan, diantaranya yaitu: (1) Memantapkan ikatan kerja sama. Adanya 

pemberian kompensasi sudah tentu akan terjalin suatu ikatan kerja formal antara 

atasan dengan karyawan. Ikatan tersebut menunjukkan bahwa karyawan 

mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan atasan wajib 

memberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. (2) 

Memberikan kepuasan kerja. Karyawan yang memperoleh balas jasa akan dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara fisik, rohani, maupun sosial 

sehingga akan memperoleh kepuasan kerja dari jabatan tersebut. (3) Memotivasi 

karyawan. Pemberian jumlah kompensasi kepada karyawan cukup besar atau 

dapat memenuhi hak serta harapan karyawan secara wajar, maka akan lebih 

mudah untuk bisa memotivasi kerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Memberikan kestabilitasan kerja. Program kompensasi yang layak dan adil dapat 

memberikan suatu kestabilitasan bagi karyawan itu sendiri karena kompensasi 

yang terjamin. Adanya turnover karyawan pun dapat diminimalisir. (4) 

Meningkatkan disiplin kerja. Karyawan yang merasa bahwa kompensasi yang 

mereka terima sudah sesuai dengan harapannya, akan menyadari serta mentaati 
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peraturan-peraturan yang ada di suatu perusahaan sebagai balas jasa karyawan 

terhadap perusahaan. 

Kompensasi merupakan masalah yang paling berarti bagi karyawan, oleh 

karena itu kompensasi harus mempunyai dasar yang logis, rasional, dan 

menyangkut faktor emosional dari sudut pandang para karyawan. Pentingnya 

kompensasi sebagai salah satu indikator kepuasan dalam bekerja sulit ditaksir 

karena pandangan-pandangan karyawan mengenai uang atau imbalan langsung 

nampaknya sangat subjektif dan barangkali masih merupakan sesuatu yang khas 

dalam industri. 

(Handoko, 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepuasan kerja ada yang 

bersifat material misalnya gaji dan ada yang bersifat non material misalnya 

penghargaan, kebutuhan untuk berpartisipasi, dipromosikan kejabatan yang lebih 

tinggi sehingga karyawan yang mempunyai kepuasan kerja akan loyal terhadap 

perusahaan. Handoko (2010) juga menyatakan bahwa program kompensasi juga 

penting bagi perusahaan, karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia atau dengan kata lain agar karyawan 

mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada perusahaan.  

Sementara itu, loyalitas sebagai suatu kekuatan yang relatif dari komitmen 

karyawan untuk mengidentifikasi organisasi dan keterlibatan karyawan dalam 

organisasi,yang meliputi: kepercayaan yang kuat dan penerimaan yang penuh 

terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi,kesediaan bekerja keras demi 

kepentingan organisasi, keinginan yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi (Steers & Porter, 2009). Sementara itu menurut 

Hasibuan (2013) loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur penilaian 
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untuk mengidentifikasi kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya 

dan organisasi yang mana dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab. 

Lebih jauh lagi dijelaskan Hasibuan (2013) bahwa loyalitas kerja 

merupakan sikap umum seorang individu sebagai bentuk kesetiaan terhadap 

perusahaan. Apabila dalam suatu perusahaan, karyawan memiliki loyalitas kerja 

yang rendah ketika melaksanakan pekerjaannya maka perusahaan tersebut 

mengalami kerugian yang disebabkan karena karyawan tidak bekerja dengan 

seluruh kemampuan yang dimiliki.  

Oleh sebab itu, terdapat banyak jenis penghargaan yang dapat 

menyebabkan kinerja dan loyalitas yang tinggi diantaranya yang mendapat 

perhatian makin besar adalah penghargaan terhadap kenyataan bahwa banyak 

karyawan memiliki tanggung jawab atas pekerjaan dan keluarga, dan ketika 

organisasi membantu mereka menangani kewajiban tersebut, loyalitas mereka pun 

meningkat (Luthans, 2010). Lebih lanjut dijelaskan oleh  

Meyer & Allen (dalam Luthans, 2009) terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

psikologik seperti perasaan nyaman berada dalam organisasi dan perasaan berarti 

pada perannya dalam pekerjaan, merupakan faktor yang paling berpengaruh 

terhadap loyalitas kerja. Jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan loyalitas 

karyawan, maka mereka harus memastikan komitmen yang kuat dan memastikan 

kebutuhan ekonomi serta psikologis karyawan terpenuhi. Menurut Mowday, 

Porter & Steers (dalam Sopiah, 2012) juga menyatakan bahwa karyawan yang 

memiliki loyalitas tinggi akan bersedia bekerja melebihi kondisi biasa, bangga 
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untuk menceritakan organisasi pada orang lain, merasa ada kesamaan nilai dengan 

organisasi, merasa terinspirasi, bersedia menerima berbagai tugas serta 

memperhatikan nasib organisasi secara menyeluruh. Suparmoko (2013) 

menambahkan bahwa karyawan yang tidak loyal akan tidak dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan karena karyawan tersebut menjadi tidak produktif 

sedangkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menciptakan produktivitas 

karyawan adalah karyawan harus sehat, cukup makan, kuat, terlatih, dan didukung 

oleh tingkat pendidikan yang sesuai. 

Loyalitas tidak terjadi dengan sendirinya ketika seorang karyawan 

memutuskan bergabung dengan perusahaan. Loyalitas karyawan pada suatu 

perusahaan ditunjukkan dengan komitmen karyawan di dalam perusahaan dan 

komitmen berorganisasi yang bisa terjadi karena ada faktor-faktor yaitu dari diri 

sendiri dan organisasi (Suhendi, 2010).  

Kadarwati (2012) menegaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas karyawan adalah adanya fasilitas-fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, 

suasana kerja serta upah yang diterima dari perusahaan. Lebih jauh lagi 

disampaikan oleh Gilsbert (dalam Kadarwati, 2010), agar karyawan mempunyai 

loyalitas kerja yang tinggi pada perusahaan, maka perusahaan mengambil jalan 

dengan memberi perhatian, memuji kemajuan, melakukan pemindahan, 

menaikkan upah, promosi jabatan, memberi informasi yang terbuka tentang 

kondisi perusahaan, membiarkan mengerti bagaimana bekerja dengan baik serta 

mau mendengar keluhan para karyawan. 

 Loyalitas kerja akan tercipta apabila karyawan merasa tercukupi dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaannya sehingga dirinya merasa betah 
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bekerja dalam suatu perusahaan. Sementara itu, Pambudi (dalam Utomo, 2011) 

menyatakan bahwa perilaku dan sikap karyawan dapat menunjukkan ukuran 

loyalitasnya karena pada masa lalu atau masa sebelumnya, loyalitas hanya diukur 

dari jangka waktu lamanya karyawan tersebut bekerja pada perusahaan. Pasalnya, 

pada saat ini ukuran loyalitas telah sedikit bergeser ke arah kualitatif yang dapat 

diartikan seberapa besar seseorang bersedia menaati peraturan perusahaan, 

mengoptimalkan produktivitas kerja dan memiliki sikap altruisme pada 

perusahaan. 

Poerwopoespito (2013) menyatakan bahwa loyalitas kerja tercermin pada 

sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, 

melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, dan jujur dalam bekerja. 

Lebih jauh lagi, sikap karyawan yang paling utama sebagai bagian dari 

perusahaan adalah loyal. Sikap ini diantaranya tercermin dari terciptanya suasana 

yang menyenangkan dan mendukung di tempat kerja, menjaga citra perusahaan, 

dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Handoko (2014) menambahkan salah satu bentuk strategi organisasi untuk 

meningkatkan loyalitas kerja adalah dengan pemberian kompensasi yang penting 

bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan 

ukuran nilai karya masing-masing diantara karyawan itu sendiri, keluarga dan 

masyarakat. Pasalnya, status hidup karyawan dalam masyarakat, motivasi, 

loyalitas, dan produktivitas juga dipengaruhi oleh kompensasi (Aswathappa dalam 

Absar dkk, 2010).  

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

loyalitas karyawan adalah dengan memberikan balas jasa yaitu berupa 
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kompensasi. Sementara itu, persepsi karyawan terhadap kompensasi yang 

meliputi proses identifikasi terhadap bentuk kompensasi finansial maupun non 

finansial baik secara langsung dan tidak langsung, kemudian proses 

pengorganisasian dalam menginterpretasi kompensasi, dan interpretasi dalam 

penarikan kesimpulan terhadap kompensasi yang diterima menjadi tolak ukur 

loyalitas kerja karyawan (Sobur, 2009; Simamora, 20010; dan Handoko, 2011).          

Oleh sebab itu ditinjau dari besarnya kompensasi, masing-masing 

karyawan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kompensasi yang 

diterima sehingga hal tersebut dapat menentukan tingkat loyalitas karyawan pada 

perusahaan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Jika persepsi karyawan 

dikategorikan positif terhadap kompensasi atau dengan kata lain kompensasi yang 

diterima akan mencukupi kebutuhannya maka niscaya karyawan tersebut akan 

memiliki loyalitas yang tinggi sesuai harapan perusahaan. Sebaliknya jika 

persepsi karyawan dikategorikan negatif terhadap kompensasi sebab kompensasi 

yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhannya maka karyawan tersebut akan 

memiliki loyalitas yang rendah. 

 Menurut hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 7 Mei 2018 di PT. 

Cipta Power Service Medan,saat briefing pagi untuk mengevaluasi hasil penjualan 

karyawan terdapat beberapa karyawan yang datang terlambat dan setelah evaluasi 

tersebut dipaparkan oleh SPV,terdapat banyak karyawan yang masih belum 

mencapai target penjualan, hal ini menyebabkan beberapa karyawan terlihat stress 

dan tidak bersemangat, dan beberapa terlihat mengeluh atas susahnya mencapai 

target penjualan mereka. 
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Untuk melihat fenomena yang terjadi lebih dalam peneliti melakukan 

pembicaraan langsung dengan salah satu karyawan PT. Cipta Power Service 

Medan. 

Karyawan tersebut mengatakan“Disini kalau gaji masih kecil 
bang, ya masih dibawah UMR dan tunjangan kesehatan pun 
masih belum jelas programnya di perusahaan ini bang, dan 
juga jarang diadakan pelatihan bang, seperti bagaimana kiat 
sukses untuk jualan agar laku dan calon pembeli pun paham 
dengan penjelasan produk yang kami tawarkan, makanya kami 
pun kadang susah kali rasanya buat menjualkan produk kami 
apalagi dengan target yang tinggi, kalo pun kami capai target, 
insentif yang kami dapatkan lama kali keluarnya bang, harus 
nunggu beberapa minggu kadang, untuk fasilitas pun masih 
kurang juga rasanya, untuk laptop saja kami masih memakai 
laptop sendiri atau pinjam-pinjam kawanlah bang, buat rekap 
hasil penjualan kami perharinya, belum lagi fasilitas yang lain 
bang”(wawancara tanggal  Mei 2018). 
 

Dari penjelasan dan sedikit hasil wawancara diatas bisa dipastikan 

minimnya kompensasi yang diberikan perusahaan untuk karyawan sehingga 

berakibat terjadinya turn over di PT. Cipta Power Service Medan. Tetapi dari hasil 

wawancara tidak sedikit juga yang bertahan di PT. Cipta Power Service Medan, 

beberapa karyawan beralasan karena susahnya dalam mencari pekerjaan, belum 

ada batu loncatan dan karena sudah merasa nyaman bekerja di PT. Cipta Power 

Service Medan. Seperti hasil wawancara berikut: 

Karyawan tersebut juga mengatakan“zaman sekarang susah bg 
untuk mencari pekerjaan, jadinya untuk saat ini ya masih 
bertahan di PT ini aja sampai ada batu loncatan” (wawancara 
tanggal  Mei 2018). 
 

Kasus yang dialami di PT. Cipta Power Service Medan ini mengambarkan 

bahwa pemberian Kompensasi yang diterapkan belum menghasilkan tingkat 

loyalitas kerja karyawan yang maksimal. Oleh sebab itu organisasi harus mengerti 
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untuk memuaskan karyawannya, sebab kepuasan kerja menjadi pokok untuk 

terciptanya sikap loyal karyawan terhadap organisasi. 

Dalam hal ini kompensasi sebagai program sumber daya manusia dapat 

digunakan dalam rangka membantu terciptanya kepuasan kerja yang terwujud 

pada loyalitas karyawan. Maka dari itu perusahaan harus mengerti kebutuhan 

karyawan yang sangat besar, bagaimana karyawan bisa meningkatkan kinerja 

mereka perusahaan harus memberikan insetif yg besar agar karyawan bisa kerja 

dengan penuh semangat dan maksimal dalam menjalankan kewajibannya 

diperusahaan tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kompensasi mempunyai 

hubungan dengan loyalitas karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :“HUBUNGAN ANTARA 

PERSEPSI KOMPENSASI DENGAN LOYALITAS KARYAWAN DI PT. CIPTA 

POWER SERVICE MEDAN”. 

B. Identifikasi Masalah 

Loyalitas merupakan salah satu kunci penting yang turut menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Meskipun 

loyalitas merupakan sesuatu yang umum, tetapi masih ada organisasi yang belum 

mengetahui pentingnya loyalitas karyawan dalam suatu organisasi. Padahal 

komitmen berkontribusi penting dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif 

sehingga berpengaruh kepada terciptanya organisasi yang efektif dan efisien.  

Membangun loyalitas karyawan sangat terkait dengan bagaimana 

organisasi itu sendiri terhadap karyawannya. Sejauh mana individu merasa bahwa 

organisasi tempat mereka bekerja memperhatikan kebutuhan maupun 
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kesejahteraannya. Tentu saja hal ini dapat mempengaruhi loyalitas pada 

karyawan. 

Oleh karena hal tersebut peneliti ingin meneliti tentang Hubungan antara 

Persepsi Kompensasi dengan Loyalitas karyawan di  PT. Cipta Power Service 

Medan. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti 

agar penelitian menjadi lebih terfokus dan dapat menjawab permasalahan 

penelitian dengan lebih efektif dan efisien. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini yaitu menjelaskan tentang loyalitas pada karyawan, persepsi 

kompensasi dan hubungan antara persepsi kompensasi dengan loyalitas karyawan 

di PT. Cipta Power Service Medan. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Apakah ada hubungan 

kompensasi terhadap loyalitas karyawan PT. Cipta Power Service Medan? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan signifikan 

antara kompensasi dengan loyalitas kerja karyawan di PT. Cipta Power Service 

Medan. 

 

F.  Manfaat Penelitian 
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1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dan 

informasi yang bermanfaat secara umum bagi psikologi khususnya psikologi 

industri dan organisasi, yang berkaitan dengan persepsi kompensasi dan 

loyalitasdan diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya 

yang tertarik dengan persepsi kompensasi dan loyalitas. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti 

informasi-informasi kepada masyarakat umum serta industri dan organisasi, 

bahwasannya komitmen karyawan sangat berpengaruh dengan bagaimana 

loyalitas itu sendiri terhadap karyawannya. 

 

14 
 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

17/10/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
A. Karyawan 

Karyawan merupakan aset perusahaan. kehadiran karyawan begitu sangat 

penting hingga saat ini, tanpa adanya karyawan tidak akan terjadi kelancaran dan 

proses produksi suatu perusahaan. 

Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 

ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa karyawan/tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, baik didalam maupun di 

luar hubungan kerja. Dari definisi tersebut maka yang dimaksud dengan tenaga 

kerja yang melakukan pekerjaan pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau 

perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga kerja yang melakukan 

pekerjaan di luar hubungan kerja. 

Karyawan merupakan kekayaan utama dalam suatu perusahaan, karena 

tanpa adanya keikutsertaan mereka, aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana. 

Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan tujuan 

yang ingin dicapai. 

Menurut Hasibuan (2011), karyawan adalah orang penjual jasa (pikiran 

atau tenaga) dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Subri (2012), mengemukakan karyawan adalah penduduk dalam usia 

kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan 

jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Karyawan merupakan 
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aset utama dalam suatu perusahaan atau organisasi, karena tanpa adanya mereka, 

aktifitas perusahaan tidak akan terlaksana sesuai dengan hal yang diinginkan oleh 

perusahaan. Beberapa pengertian karyawan menurut para ahli:  

a. Menurut Sony Sumarsono (2008), Penduduk dalam kelompok umur 22-55 

tahun, terutama laki-laki, umumnya dituntut untuk ikut mencari nafkah dan 

oleh sebab itu tingkat partisipasi kerja relatif besar. Sedangkan penduduk 

diatas usia 55 tahun kemampuan bekerjanya sudah menurun, dan tingkat 

partisipasi kerjanya umumnya rendah. 

b. Menurut Hasibuan (dalam Manulang, 2009), karyawan adalah orang penjual 

jasa (pikiran atau tenaga) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah 

ditetapkan terlebih dahulu.   

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa karyawan adalah 

penjual jasa (pikiran atau tenaga) atau penduduk dalam usia kerja yang 

memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap mereka dan mendapat 

kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Dalam suatu struktur organisasi perusahaan memiliki job description 

setiap karyawan sesuai jabatannya. Job description digunakan sebagai panduan 

bagi perusahaan kepada karyawannya. Dengan demikian didapat disimpulkan 

bahwa karyawan adalah seseorang yang bekerja, aset perusahaan, dan orang 

penjual jasa yang mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan 

terlebih dahulu. 
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B. Loyalitas Kerja 

1. Pengertian Loyalitas Kerja 

Menurut Siagian (2010), loyalitas adalah suatu kecenderungan karyawan 

untuk tidak pindah ke perusahaan lain sebab loyalitas dapat mempengaruhi pada 

kenyamanan karyawan untuk bekerja pada suatu perusahaan. Sementara itu, 

Poerwadarminta (2012) menyatakan bahwa loyalitas dapat diartikan dengan 

kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada 

seseorang atau lembaga, yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab 

untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku yang terbaik. Dengan 

demikian, loyalitas sebagai kecenderungan karyawan untuk tidak pindah ke 

perusahaan lain yang disebabkan adanya kesesuaian situasi dan kondisi 

perusahaan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Hasibuan (2013) mengemukakan bahwa loyalitas atau kesetiaan 

merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang 

mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. 

Kesetiaannya ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela 

organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari  orang yang tidak bertanggung 

jawab.  

Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Nitisemito (2012) bahwa loyalitas 

merupakan suatu sikap mental karyawan yang ditunjukkan kepada keberadaan 

perusahaan sehingga karyawan akan tetap bertahan dalam perusahaan, meskipun 

perusahaan tersebut maju atau mundur. Sikap mempunyai sisi mental yang 

mempengaruhi individu dalam memberikan reaksi terhadap stimulus mengenai 

dirinya yang diperoleh dari pengalaman dan masing-masing individu dapat 
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merespon stimulus tidaklah sama. Terdapat respon secara positif dan ada yang 

merespon secara negatif. Oleh sebab itu  karyawan yang memiliki loyalitas tinggi 

tentu akan memiliki sikap kerja yang positif. Sebaliknya, apabila karyawan yang 

memiliki loyalitas rendah akan memiliki sikap kerja yang negatif. 

Menurut Steers & Porter dalam Nitisemito (2012) berpendapat bahwa: (1) 

Loyalitas kepada perusahaan sebagai sikap, yaitu sejauh mana seseorang 

karyawan mengindentifikasi tempat kerjanya yang ditunjukkan dengan keinginan 

untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya. (2) Loyalitas terhadap perusahaan 

sebagai perilaku, yaitu proses dimana seseorang karyawan mengambil keputusan 

pasti untuk tidak keluar dari perusahaan apabila tidak membuat kesalahan yang 

ekstrim.  

Rendahnya loyalitas kerja karyawan pada perusahaan akan menimbulkan 

sikap dan perilaku yang bertentangan dengan tujuan perusahaan, seperti tidak 

adanya semangat kerja karyawan, tingkat absensi dan keterlambatan yang tinggi, 

disiplin kerja yang rendah, prestasi kerja yang menurun, bahkan bisa 

menimbulkan pemogokan kerja. Poerwopoespito (2011) menambahkan bahwa 

loyalitas kepada pekerjaan tercermin pada sikap karyawan yang mencurahkan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki, melaksanakan tugas dengan tanggung 

jawab, disiplin, dan jujur dalam bekerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap 

karyawan yang paling utama sebagai bagian dari perusahaan adalah loyal. Sikap 

ini diantaranya tercermin dari terciptanya suasana yang menyenangkan dan 

mendukung di tempat kerja, menjaga citra perusahaan, dan adanya kesediaan 

untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. 
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Berdasarkan uraian beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur penilaian untuk 

mengidentifikasi kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan 

organisasi yang mana dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab. Loyalitas kerja ditunjukkan dengan sikap yang 

dimiliki karyawan untuk bersedia memberikan segala kemampuan, pikiran, 

ketrampilan dan keahlian yang dimiliki demi mencapai tujuan perusahaan, 

melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, dan jujur dalam bekerja, 

ikut menjaga segala rahasia perusahaan, dan berperilaku setia pada perusahaan 

untuk tidak berpindah ke perusahaan lain. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja 

Menurut Kartono (dalam saraswati, 2009), loyalitas kerja akan tercipta jika 

karyawan merasa tercukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaannya 

sehingga mereka betah bekerja dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hasil 

penelitian, Hermawan dan Riana (2013) menjelaskan bahwa ada empat faktor 

yang menentukan loyalitas karyawan diantaranya sebagai berikut: 

a. Faktor Kompensasi 

Kompensasi berupa gaji dapat menentukan loyalitas kerja. Gaji diberikan 

oleh perusahaan pada setiap karyawan sesuai dengan posisi, jabatan dan beban 

tugas pekerjaan. Selain kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan juga dapat 

meningkatkan loyalitas kerja, semangat kerja dan kepuasan kerja. Tunjangan yang 

diberikan selama menjalankan tugas pekerjaan dapat berupa jaminan biaya 
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makan, jaminan biaya transportasi dan jaminan kesehatan serta tunjangan hari 

raya. 

b. Faktor Tanggung Jawab 

Pihak perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin dan mendukung setiap 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya agar menghasilkan produktivitas kerja 

yang optimal demi kesuksesan perusahaan. Bentuk tanggung jawab yang 

diberikan perusahaan diantaranya memberikan kesempatan berkarir bagi 

karyawan yang berkompeten pada bidangnya, memperhatikan pengabdian setiap 

karyawan dan menanamkan rasa memiliki pada masing-masing karyawan 

terhadap perusahaan. 

c. Faktor Disiplin 

Peraturan perusahaan bertujuan sebagai instruksi bekerja dan mendisiplinkan 

setiap karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Oleh sebab itu peraturan 

diberlakukan untuk memonitoring tingkat absensi, kehadiran, ketepatan waktu 

bekerja, kesesuaian jam kerja dan sanksi jika melanggar. Peraturan perusahaan 

dibuat secara jelas dan tegas agar dapat diterima dengan baik oleh setiap 

karyawan. 

d. Faktor Partisipasi 

Partisipasi karyawan dibutuhkan untuk meningkatkan loyalitas kerja. Pihak 

perusahaan membuka peluang pada setiap karyawan untuk ikut andil menuangkan 

inisiatif, kreatifitas, kritik yang membangun dan saran demi kemajuan perusahaan. 

Selain itu, perusahaan melibatkan setiap karyawan baik secara fisik maupun yang 

bersifat psikologis dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan agar 
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menanamkan rasa tanggung jawab pribadi terhadap tugas pekerjaan yang 

diberikan. Perusahaan atau pimpinan sebagai atasan juga memotivasi dengan 

memberikan arahan atau membimbing para karyawan agar melakukan tindakan 

atau pekerjaan secara tepat dan benar. 

Loyalitas kerja, menurut Steers & Porter, 1983 (dalam Rukmi, Triyono & 

Ahmad, 2012), akan tercipta apabila karyawan merasa tercukupi dalam memenuhi 

kebutuhan hidup dari pekerjaannya, sehingga mereka betah bekerja dalam suatu 

perusahaan. Satter & Ahmed (2014) menjelaskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi loyalitas karyawan, diantaranya: 

1. Lingkungan kerja – hubungan dalam suatu perusahaan baik secara sosial, 

psikologis, maupun fisik yang berpengaruh terhadap pekerja dalam 

melakukan tugasnya. 

2. Stress kerja – suatu proses yang menyebabkan karyawan merasa sakit, tidak 

nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang 

tertentu. 

3. Pengembangan karir - suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan 

status pekerja dalam suatu organisasi yang bersangkutan (promosi jabatan). 

4. Kompensasi – segala sesuatu yang diterima pekerja sebagai balas jasa atas 

kerja mereka (gaji/upah, asuransi, tunjangan, fasilitas kerja, insentif/bonus). 

Solomon, 1992 (dalam Lee, 2009) mendeskripsikan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi loyalitas karyawan dan retensi, antara lain: mitra karyawan 

dalam organisasi; imbalan kerja yang berkaitan dengan keuangan seperti 

kompensasi (gaji, upah, fasilitas kerja, tunjangan kerja, suasana kerja) dan work 

care (stock plan dan daycare system) serta pengembangan professional bagi 

 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

17/10/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



22 
 

karyawan (kesempatan pelatihanuntuk mempelajari lebih banyak pengetahuan dan 

keterampilan) 

 

Tinggi rendahnya loyalitas kerja pada karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu, faktor kompensasi yang diberikan perusahaan berupa 

gaji dan jaminan penunjang kebutuhan bagi karyawan, bentuk tanggung jawab 

pihak perusahaan terhadap karyawan, faktor kedisiplinan karyawan mengikuti 

aturan prosedur perusahaan, dan sarana perusahaan untuk memfasilitasi partisipasi 

karyawan. Kompensasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas 

kerja memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran karyawan untuk mau dan 

bersedia secara loyal memajukan perusahaan. Seorang karyawan yang 

memperoleh gaji, uang makan, uang transportasi, jaminan kesehatan dan jaminan 

tunjangan hari raya sehingga kompensasi yang diterima tersebut dirasa cukup 

memenuhi kebutuhan secara materi, maka secara otomatis pemberian kompensasi 

akan turut berpengaruh pada loyalitas kerja karyawan. 

 

3. Ciri – Ciri Loyalitas Kerja 

Penjabaran Loyalitas kepada perusahaan menurut poerwopospito (2010) 

lain adalah : 

a. Kejujuran mempunyai banyak dimensi dan bidang 

Dalam konteks sikap setia kepada perusahaan ketidak jujuran di 

perusahaan akan merugikan banyak orang, bukan hanya perusahaan, tetapi 

pemilik, direksi, karyawan, keluarga karyawan, supplier, yang lainnya pada 

akhirnya Negara pun dirugikan. 
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b. Mempunyai rasa memiliki perusahaan  

Memberi pengertian agar karyawan mempunyai rasa memiliki perusahaan 

adalah dengan memahami bahwa perusahaan adalah tubuh imajiner, dimana 

seluruh pribadi yang terlihat di dalamnya merupakan anggota- anggotanya.  

c. Mengerti kesulitan perusahaan  

Memahami bahwa yang terbaik untuk perusahaan pada hakikatnya terbaik 

untuk karyawan. Dan yang terbaik untuk karyawan belum tentu terbaik untuk 

perusahaan. Tindakan yang bijak yang dilakukan oleh karyawan dalam 

memahami dan mengerti kesulitan perusahaan adalah dengan saling bahu- 

membahu untuk membantu pulihnya perusahaan bukan dengan 

meninggalkannya dan segera pindah keperusahaan yang lain. 

d. Bekerja lebih dari yang diminta perusahaan  

Hal ini sepertinya sulit dilakukan dalam mengerjakan job description saja 

sulit apa lagi mengerjakan yang lainya. Bekerja lebih dari yang diminta 

perusahaan merupakan konsep yang hebat dan dalam jangka panjang 

memberikan keuntungan yang besar kepada individu pada karyawan itu 

sendiri. Perusahaan bisa saj bangkrut tetapi manusia yang berkualitas 

kompetitif diperusahaan. 

e. Menciptakan suasana yang menyenangkan diperusahaan. 

Suasana yang tidak kondusif sangat mempengaruhi kinerja karyawan, 

yang berakibat pada produktifitas. Yang paling menetukan sarana perusahaan 
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adalah pimpinannya. Semakin tinggi jabatan pemimpin tersebut semakin 

berpengaruh dalam susana diperusahaan karena mereka lah yang mempunyai 

kekuasaan dan wewnang yang lebih. 

f. Menyimpan rahasia perusahaan 

Rahasia perusahaan adalah segala data atau informasi dari perusahaan 

yang dapat digunakan oleh pihak lain, terutama kompetitor untuk perusahaan. 

g. Menjaga dan meninggikan citra perusahaan  

Kewajiban citra positif perusahaan. Logikanya jika citra perusahaan positif 

maka citra setiap pribadi karyawan yang ada di dalam nya juga ikut terlibat 

positif. 

h. Hemat  

Hemat berarti mengeluarkan uang atau potensi tepat sesuai dengan 

kebutuhan. 

i. Tidak apriori terhadap perubahan  

Perubahan pada hakikatnya adalah sebuah hukum alam. Perubahan tidak 

dapat dilawan dan tidak pilihan lain kecuali tetap ikut dalam perubahan. 

Karena melawan perubahan dengan selalu tolak ukur pada kejayaan dn 

keberhasilan masa lampau sama dengan melawan hukum alam. 

Poerwopoespito (2009) menambahkan bahwa ciri - ciri loyalitas  tercermin 

pada sikap karyawan ada tiga, yaitu: 1. Mencurahkan kemampuan dan keahlian 

yang dimiliki, 2. Melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 3. Disiplin, dan 

jujur dalam bekerja. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap karyawan yang paling 

utama sebagai bagian dari perusahaan adalah loyal. Sikap ini diantaranya 

tercermin dari terciptanya suasana yang menyenangkan dan mendukung di tempat 
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kerja, menjaga citra perusahaan, dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam 

jangka waktu yang lebih panjang. 

 

4. Aspek-Aspek Loyalitas Kerja 

Aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada individu dikemukakan oleh 

Siswanto dalam Nitisemito (2012) yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja 

yang dilakukan karyawan, yaitu: 

a. Taat pada peraturan 

Karyawan mempunyai tekad dan kesanggupan untuk menaati segala 

peraturan, perintah dari perusahaan dan tidak melanggar larangan yang telah 

ditentukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peningkatan ketaatan 

tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam pembinaan tenaga kerja dalam 

rangka peningkatan loyalitas kerja pada perusahaan. 

b. Tanggung jawab 

Karakteristik pekerjaan dan prioritas tugasnya mempunyai 

konsekuensi yang dibebankan karyawan. Kesanggupan karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan kesadaran setiap resiko 

melaksanakan tugas akan memberikan pengertian tentang keberanian dan 

kesediaan menanggung rasa tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas 

kerja. Dengan kata lain bahwa karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi 

maka karyawan tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih baik. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 
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Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu kelompok akan 

memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin 

dicapai oleh orang-orang secara individual. 

 

d. Rasa memiliki 

Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap perusahaan akan 

membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung 

jawab terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. 

e. Hubungan antar pribadi 

Karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi, mereka akan mempunyai 

sikap fleksibel ke arah hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi ini 

meliputi: hubungan sosial diantara karyawan, hubungan yang harmonis antara 

atasan dan karyawan, situasi kerja dan sugesti dari teman sekerja. 

f. Suka terhadap pekerjaan 

Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan bahwa karyawannya 

setiap hari datang untuk bekerja sama sebagai manusia seutuhnya dalam hal 

melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan senang hati, sebagai 

indikatornya bisa dilihat dari kesanggupan karyawan dalam bekerja, 

karyawan tidak pernah menuntut apa yang diterimanya di luar gaji pokok. 

Pendapat lain mengenai dimensi penilaian loyalitas kerja menurut Mathis 

(2014), sebagai berikut: 

a. Peran serta karyawan 
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Merupakan bentuk peran serta anggota organisasi dalam menggunakan 

tenaga dan pikiran serta waktunya dalam mewujudkan tujuan organisasi pada 

perusahan yang bersangkutan. Peran serta karyawan dalam bekerja ini dapat 

dinilai melalui: 

1) Kesediaan pegawai dalam bekerja 

2) Tindakan aktif pegawai dalam melaksanakan pekerjaan 

3) Keikutsertaan pegawai dalam setiap menyelesaikan permasalahan 

pekerjaan 

4) Keterlibatan pegawai dalam pengambilan kebijakan 

b. Kesadaran karyawan dalam bekerja 

Merupakan bentuk tanggung jawab karyawan yang didasari pada 

kesadaran penuh dalam menaati dan mematuhi serta mengerjakan semua 

tugas pekerjaannya dengan baik pada perusahaan yang bersangkutan. 

Kesadaran seorang karyawan dalam bekerja ini dapat dinilai melalui indikator 

sebagai berikut: 

1) Pengetahuan tentang pekerjaan 

2) Inisiatif saat bekerja 

3) Kreatifitas kerja 

4) Ketaatan dan kepatuhan karyawan 

Aspek-Aspek loyalitas menurut Saydam ( 2010 ) adalah sebagai berikut : 
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1. Ketaatan atau kepatuhan ; ketaatan yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk 

mentaati segala peraturan kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah dinas 

yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar 

larangan yang ditentukan. Ciri-ciri ketaatan yaitu : 

a. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku. 

b. mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang 

dengan baik 

c. selalu mentaati jam kerja yang sudah ditentukan 

d. selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya 

2. Bertanggung jawab ; tanggung jawab adalah kesanggupan seorang karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan baik, 

tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau 

tindakan yang dilakukan. Ciri-ciri tanggung jawab yaitu : 

a. dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu 

b. selalu menyimpan atau memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-

baiknya 

c. mengutamakan kepentingan dinas dari kepentingan golongan 

d. tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada 

orang lain. 

3. Pengabdian ; pengabdian yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara 

ikhlas kepada perusahaan 

4. Kejujuran ; kejujuran adalah keselarasan antara yang terucap atau perbuatan 

dengan kenyataan. Ciri-ciri kejujuran yaitu : 
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a. selalu melakukan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa merasa dipaksa 

b. tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya 

c. melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya 

Unsur-unsur loyalitas yang lain dikemukakan oleh Steers & Porter (1983) 

berhubungan dengan sikap yang akan dilakukan karyawan, dan merupakan proses 

psikologis terciptanya loyalitas kerja dalam perusahaan, antara lain : 

5. dorongan yang kuat untuk tetap menjadi anggota perusahaan, kekuatan aspek 

ini sangat dipengaruhi oleh keadaan individu, baik kebutuhan, tujuan maupun 

kecocokan individu dalam perusahaan. 

6. Keinginan untuk berusaha semaksimal mungkin bagi perusahaan. Kesamaan 

persepsi antara karyawan dan perusahaan dan yang didukung oleh kesamaan 

tujuan dalam perusahaan mewujudkan keinginan yang kuat untuk berusaha 

maksimal, karena dengan pribadi juga perusahaan akan terwujud. 

7. Kepercayaan yang pasti dan penerimaan yang penuh atas nilai-nilai 

perusahaan. Kepastian kepercayaan yang diberikan karyawan tercipta dari 

operasional dari perusahaan yang tidak lepas dari kepercayaan perusahaan 

terhadap karyawan itu sendiri untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan memiliki sikap kerja yang 

positif, Sikap kerja yang positif meliputi : 

1. Kemauan untuk bekerja sama : bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu 

kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan yang tidak 

mungkin dicapai oleh orang-orang secara individual. 

2. Rasa memiliki : adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap perusahaan 

akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung 
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jawab terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. 

3. Hubungan antar pribadi : karyawan yang mempunyai loyalitas karyawan 

tinggi mereka akan mempunyai sikap fleksibel kearah hubungan antara 

pribadi. Hubungan antara pribadi ini meliputi : hubungan sosial diantara 

karyawan. Hubungan yang harmonis antara atasan dan karyawan, situasi kerja 

dan sugesti dari teman sekerja. 

4. Suka terhadap pekerjaan : perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan 

bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerja sama sebagai manusia 

seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan 

senang hati 

Berdasarkan aspek-aspek loyalitas yang telah diuraikan di atas bahwa 

seseorang yang memliki loyalitas kerja tinggi dapat dibuktikan dari perannya 

sebagai karyawan dan kesadaran sebagai karyawan selama bekerja yang meliputi 

perilaku taat pada peraturan, bertanggung jawab, bersedia untuk bekerja sama, ada 

rasa memiliki, menjalin hubungan sosial yang harmonis antar pribadi, dan 

menyukai pekerjaan.  

Lebih lanjut disampaikan tujuan aspek-aspek loyalitas karyawan pada 

pelaksanaan kerja sebagai jaminan dan dukungan terhadap perusahaan dalam 

melaksanakan tugas untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan. sementara 

itu, bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan diwujudkan dalam perilaku taat pada 

peraturan yang berpengaruh untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hubungan 

sosial antar pribadi dan partisipasi karyawan berupa kemauan untuk bekerja sama, 

rasa memiliki dan kesukaan terhadap pekerjaan merupakan bentuk kreatifitas yang 
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dimiliki setiap karyawan dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai 

target perusahaan. 

5. Cara Meningkatkan Loyalitas Kerja 

 Anoraga dan widiyanti (dalam Huryati,2011) mengemukakan ada 

beberapa cara yang dapat ditempah untuk meningkatkan loyalitas kerja, yaitu: 

1. Hubungan yang erat antar karyawan 

2. Saling keterbukaan dalam hubungan kerja  

3. Saling pengertian antara pimpinan dan karyawan  

4. Memperlakukan karyawan tidak sebagai buruh, tetapi sebagai rekan kerja 

5. Pimpinan berusaha menyelami pribadi karyawan secara kekeluargaan  

6. Rekreasi bersam seluruh anggota perusahaan 

Martoyo (dalam Saldin,2011) mengemukakan bahwa perhatian terhaap 

karir individual dalam perencanaan karir yang telah ditetapkan, penilaian prestasi 

kerja baik tertib dan serta pemberin upah akan dapat meningkatkan loyalitas 

loyalitas kerja pada perusahaan dimana mereka bekerja, Gilbert (dalam Huryati, 

2005) berpendapat agar karyawan mempunyai  loyalitas kerja yang tinggi pada 

perusahaan dengan jalan mengambil mempunyai perhatian, memuji kemajuan, 

pemindahan, kenaikan upah, promosi jabatan, memberitahukan kepada karyawan 

tentang apa ayng terjadi pada perusahaan, membiarkannya mengerti bagaimana 

bekerja dengan baik serta mau mendengarkan keluhan para karyawan. 

 

6. Indikasi Menurunya Loyalitas Kerja 

Adapun sebab-sebab menurunya loyalitas kerja dikarenakan banyak sebab 

misalnya: upah yang pekerja terima  tidak sesuai dengan pekerjaanya, tidak 
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cocoknya dengan gaya perilaku pemimpin, lingkungn kerja yang buruk dan 

sebagainya. Untuk memecagkan persoalan tersebut, maka perusahaan bisa bersifat 

material dan non material antara lain: perhatikan rendahnya upah yang diteria 

dengan beban pekerjaan yang dilakukan, fasilitas yang digunakan guna 

menunjang pekerjaan yang dinilai pekerja sangat minimum. Sedangkan non 

material antara lain: penghargaan sebagai manusia seperti kebutuhan 

berpartisipasi dan sebagainya. 

Menurut Agustin, 2014 indikasi-indikasi menurunnya loyalitas kerja 

karyawan ditandai dengan adanya: 

1. Menurunya rendanya produktifitas kerja  

Menurunnya produktifitas kerja ini dapat diukur atau dibandingkan dengan 

waktu sebelumnya. Produktifitas yang turun ini dapat terjadi karena kemalasan 

atau penundaan pekerjaan. 

2. Tingkat absensi yang naik 

Pada umumnya bila loyalitas dan sikap kerja karyawan menurun, maka 

karyawan akan malas untuk datang bekrja setiap hari. Bila ada gejala-gejala 

absensi naik maka perlu dilakukan penelitian. 

3. Tingkat perpindahan buruk yang tinggi  

 Keluar masuknya karyawan yang meningkat tersebut terutama adalah 

karena tidak senangnya para karyawan bekerja pada perusahaan. Untuk itu mereka 

berusaha mencari pekerjaan lain yang dianggap sesuai. Tingkat perpindahan 

buruk yang tinggi selain dapat menurunkan produktifitas kerja, juga dapat 

mempengaruhi jalanya kelangsungan perusahaan. 

4. Kegelisahan dimana-mana  
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Loyalitas dan sikap kerja karyawan yang menurun dapat menimbulkan 

kegelisahaan, sebagai seorang pemimpin harus mengetahui bahwa adanya 

kegelisahan itu dapat terwujud dalam entuk ketidak terangan dalam, bekerja, 

keluh kesah serta hal-hal yang tertentu. 

C. Persepsi 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang kompleks yang berkaitan dengan 

cara pandang individu secara subjektif terhadap dunia sekitar. Oleh karna sifatnya 

yang subjektif maka persepsi setiap individu tidalah sama, loyalitas kerja 

karyawan adalah dengan memberikan kompensasi yang adil dan layak terhadap 

karyawannya aau jasa dan daya pikir yang telah diberikan karyawan.  

Menurut Handoko (2011). Kompensasi penting bagi karyawan karena 

besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karyawan, keluarga, dan 

masyarakat. Menurut Dessler (2010). Kompensasi adalah setiap bentuk 

pembayaran atas imbalan yang diberikan kepada karyawan dantimbul dari 

dipekerjakanya karyawan itu. Pembayaran tersebut memiliki dua aspek yaitu 

pertama pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi 

dan bonus. Sedangkan yang kedua, pembayaran tidak langsung dalam bentuk 

tunjanga keuangan, seperti asuransi dan uang liburan yang dibayarkan karyawan.     

Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rasangan dan motivasi 

kepada tenaga kerja untuk meningkatkan prestasi kerja, dan loyalitas kerja 

(Rachmawati,2009). Namun hal ini tidak terlepas dari persepsi karyawan bahwa 

besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan akan mempengaruhi persepsi 

karyawan terhadap kompensasi.  
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Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap suatu stimulus 

dan situasi tertentu (Thoha, 2010). Apabila karyawan mempunyai persepsi yang 

posotif terhadap kompensasi dari perusahaan maka karyawan akan lebih merasa 

puas dalam bekerja sehingga motivasi dan produktifitas atau kinerja karyawan 

akan meninggkat. 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Thuba (2010), menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorangantara lain: 

a. Psikologis 

Persepsi orang mengenai segala sesuatu di alamdunia ini sangat dipengaruhi 

oleh keadaan psikologi. Sebagai contoh, terbenamnya matahari diwaktu senja, 

akan dirasakn sebagai bayangan-bayangan yang kelabu bagi seseorang yang 

buta warna. 

b. Famili 

Pengaruh yang saling besar terhadap anak-anak adalah familinya.orang tua 

yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahmi dan 

melihat kenyataandi dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka 

diturunkan kepada anak-anaknya. 

c. Kebudayaan  

Kebudayaan dari lingkunganmasyarakat juga merupakan salah satu faktor yang 

kuat mempengaruhi sikap, nilai dan cara seseorang memandang dan 

memahami keadaan di dunia ini. 
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3. Aspek-Aspek Persepsi 

Menrut Walgito (2010), pengindraan terjadi dalam suatu konteks tertentu, 

konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan 

bermakna, ada aspek-aspek dalam persepsi diantaranya adalah:  

1.  Aspek Kognisi, yaitu menyangkut pengharapan, cara mendapatkan 

pengetahuan atau cara berfikir dan pengalaman masa lalu. Individu dalam 

mempersepsikan sesuatu dapat dilatar belakang oleh adanya aspek kognisi, 

yaitu pandangan individu terhadap sesuatu berdasarkan dari cara individu 

tersebut memandang sesutu berdasarkan pengalaman dari yang pernah 

didengar atau dilihatnya dalam lingkngan sehari-hari. 

2. Aspek konasi, yaitu yang menyangkut sikap, perilaku, aktifitas dan motif. 

Individual dalam mempersepsikan sesuatu bisa melalui aspek konasi yaitu 

pandangan inidividu terhadap sesuatu yang berhubungan dengan motif 

perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Afeksi, yaitu yang menyangkut emosi dari individu. Individu dalam 

mempersepsikan sesuatu bias melalui aspek afeksi yang berlandasan pada 

individu tersebut. Hal ini dapat muncul karen adanya pendidikan moraldan 

etika yang didapat sejak kecil. Pendidikan tentang etik dan moral inilah yang 

akhirnya menjadi landasan individu dalam memandang sesuatu yang terjadi 

di sekitarnya. 
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D. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan bentuk uang, barang langsung, atau tidak 

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan. Menurut Dessler (2010, Kompensasi adalah setiap bentuk 

pembayaran atau imabalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari 

dipekerjakannya kayawan itu. Kompensasi memepunyai dua aspek. Pertama 

pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif,komisi dan 

bonus. Kedua pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan, 

seperti asuransi dan uang liburan yang dibayarkan perusahaan. Pemberian 

kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan motivasi karywan. Oleh karena 

itu, perhatian organisasi atau perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara 

rasional dan adil sangat diperlukan. Bila karyawan memandang pemberian 

kompensasi tidak memadai,prestasi kerja, motivasi maupun loyalitas kerja mereka 

cenderung akan menurun. 

Menurut Hsibuan (2009), Kompensasi adalah semua pendapat yang 

berbentuk uang, barang langsung  atau tidak langsung  yang dietrima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut 

Pangabean (2008), Kompensasi dapat didefinisikan sebagai etiap bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi 

yang mereka berikan kepada organisasi. Senada dengan pengertian tersebut, 

Sikula dan Mangkunegara (2009) mendefenisikan kompensasi sebagai sesuatu 

yang dipertimbangkan dan sebanding. Dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat 

uang merupakan kompensasi yang diberikan sebagai penghargaan dan pelayanan 
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karyawan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi merupakan bentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

2. Fungsi Kompensasi 

Menurut Saladin (2010), pemberian kompensasi memliki fungsi sebagai 

berikut: 

a. Pengalikasian sunber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukan 

pemberian kompensasi kepeda karyawan yang berprestasi akan mendorong 

mereka untuk bekerja lebih baik. 

b. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Pemberian 

kompensasi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan 

menggunakan tenaga kerja dengan efisien dan sefektif mungkin. 

c. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian 

kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

3. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Berikut ini tujuan pemberian kompensasi menurut Abdus Salam (2008): 

a. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. Karyawan menerima kompensasi berupa 

upah, gaji, ata bentuk lainnya adalah untuk dapat memenuhi kebutuhanhidup 

sehari-hari atau kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima 

upah atau gaji secara priodik, berarti adanya jaminan keamanan ekonomi bagi 

dirinya dan keluarga yan menjadi tanggungannya. 

b. Meningkatkan produktifitas kerja. Pemberian kompensasi yang makin baik 

akan mendorong karyawan bekerja secara produktif. 
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c. Memajukan organisasi atau perusahaan. Semakin berani suatu perusahaan 

atau organisasi memberikan kompensasi yang tinggi, semakin menunjukan 

suksesnya suatu perusahaan. Sebab, pemberian kompensasi yang tinggi hanya 

mungkin dilakukan apabila pendapatan perusahaan yang digunakan untuk itu 

makin besar. 

d. Menciptakan keseimbangan dan keadilan. Ini berarti, pemberian kompensasi 

berhubungan dengan persyaratan yang harus depenuhi oleh karyawan pada 

jabatan, sehingga keseimbangan anatara input dan output. 

4. Jenis – Jenis Kompensasi 

Mondy dan Noe (dalam Pangabean 2009) bahwa jenis kompensasi adalah: 

a. Kompensasi Langsung 

1. Gaji, yaitu imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara 

terartur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan, atau mingguan. Gaji 

merupakan jenis penghargaan yang paling penting dalam organisasi. 

2. Upah, yaitu imbalan finansial yang langsung dibayarkan kepada para 

pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan , atau 

bayakanya pelayan yang diberikan. Tidak seperti gaji yang jumlahnya 

relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-rubah. Pada dasarnya, gaji 

ataupun upah diberikan untuk menarik calon pegawai agar mau masuk 

menjadi karyawan. 

3. Insentif, yaitu imbalan, Langsung yang dibayarkan pada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Dengan 

mengamsumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk mendorong 

karyawan untuk bekrja lebih giat, maka mereka yang produktif lebih 
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menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Untuk itu, 

diperlukan   kemampuan untuk menentukan standar yang tepat. Tidak 

terlalu mudah untuk dicapai, namun juga tidak terlalu sulit. Standar 

yang terlalu mudah tentunya tidak menguntungkan bagi perusahaan. 

Sedangkan, yang terlalu sulit menyebabkan karyawan frustasi. 

b. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang 

diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Sebagai 

contoh, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, bantuan perumahan, tunjangan 

sekolah anak, dan tunjangan perusahaan. 

Menurut Dessler (2010), kompensasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

a. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk 

gaji, dan intensif atau bonus/komisi. 

b.  Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tumjangan dan 

asuransi. 

c. Ganjaran nonfinansial (nonfinancial rewards) seperti jam kerja luwes, kantor 

yang luwes dan kantor yang bergengsi. 

Menurut Rivai (2010), Kompensasi terbagi 2 jenis yaitu: 

a. Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial terdiri atas dua jenis, yaitu kompensasi langsung dan 

tidak langsung (tunjangan) 
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1. Kompensasi finansial langsung terdiri atas pembayaran pokok(gaji atau 

upah), prestasi, insentif, komisi, bonus, bagian keuntungan, opsi saham, 

dan pembayaran tertangguh (tabungan hari tua serta saham kumulatif). 

2. Kompensasi finansial tidak langsung terdiri atas proteksi yang meliputi 

asuransi, pesangon, sekolah anak, dan pensiun. Kompensasi luar jam 

kerja meliputi lembur,hari besar, cuti sakit, cuti hamil. Sedangkan 

kompensasi berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah dan 

kendaraan. 

b. Kompensasi Nonfinansial biasanya dikarenakan karier, yang meliputi 

peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa. 

Sedangkan, kompensasi dikarenakan lingkungan kerja, meliputi mendapat 

pujian,bersahabat, nyaman bertugas, menyenangkan, dan kondusif. 

Bedasarkan pernyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kopensasi 

finansial terdiri atas: 

a. Kompensasi finansial langsung, yaitu gaji/upah, bonus, insentif. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung, yaitu; program asuransi, program 

pensiun, bayaran tidak masuk kerja. 

5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Mangkunegara (2009), ada enam faktor yang mempengaruhi kebijakan 

kompensasi yaitu: 

a. Faktor Pemerintah 

 Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji 

minimal, pajak pengahasilan,penetapan harga barang baku, biaya 
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transportasi/angkutan, inflasi, maupun devaluasi sangat mempengaruhi 

perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 

b. Penawaran Bersama Antara Perusahaan Dan Pegawai  

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi saat terjadinya 

tawar menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh perusahaan 

kepada pegawai. Hal ini terutama dilakukan perusahaan dalam merekrut 

pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu yang sangat 

dibutuhkan perusahaan. 

c. Standar Biaya Hidup Pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu dipertimbangkan staandar biaya hidup minimal 

pegawai. Hal ini dikarenakan kebutuhan dasar pegawai harus terpenuhi. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pegawai dan keluarga, maka pegawai 

akan merasa aman. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman 

memeungkinkan pegawai dapat bekerja dengan penuh motivasi untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Banyak penelitian menunjukan bahwa terdapat 

korelasi anatara motivasi kerja pegawai dan kerjanya, ada korelasi positif 

anatara motivasi kerja dan pencapaian tujuan perusahaan. 

d. Ukuran Perbandingan Upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran besar 

kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, dan masa kerja pegawai. 

Artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat 

pendidikan, masa kerja dan ukuran perusahaan. 

e. Permintaan Dan Persediaan  
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Dalam menentukan kebijakan, kompensasi pegawai perlu mempertimbangkan 

tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya, kondisi pasar pada saat 

iniperlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah 

pegawai. 

f. Kemampuan Membayar  

Dalam menentukan kebijakan, kompensasi pegawai perlu didasarkan pada 

kemampuan perusahaan dalam membayar upah pegawai. Artinya, jangan 

sampai menentukan kebijakn kompensasi di luar batas kemampuan yang ada 

pada perusahaan. 

      Menurut Rivai (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi terbagi 

menjadi 2 yaitu sebagai berikut: 

a. Pengaruh lingkungan Eksternal pada kompensasi 

Faktor – Faktor yang memepengaruhi upah dan kebijakan kompensasi berasal dari 

luar perusahaan seperti pasar tenaga kerja, kondisi ekonomi, peraturan 

pemerintah dan serikat pekerja. 

b. Penagruh Lingkungan Internal pada kompensasi 

Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi upah, yaitu ukuran, umur, 

anggaran tenaga kerja perusahaan, dan siapa yang dilibatkan untuk membuat 

keputusan upah untuk oganisasi. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi tersebut, 

ada yang perlu dicatat, yaitu bahwa tidak setiap perusahaan memeberikan bentuk 

kompensasi terhadap karyawannya. Hal ini tergantung pada kondisi dari 

perusahaan tersebut. Di satu pihak, perusahaan harus dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan, tetapi dilain pihak perusahaan juga harus memperhitungkan 
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kemampuan dalam membiayai karyawan. Kompensasi ini memerlukan biaya 

yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah pemberian 

kompensasi yang dilakukan dapat memberi manfaat bagi karyawan maupun bagi 

perusahaan. 

6. Aspek – Aspek Kompensasi 

1. Aspek Legal/Hukum.  

Misalnya, tingkat upah minimum yang diterapkan oleh pemerintah; 

sertifikat pkerja; peraturan tentang keternagakerjaan; Undang-Undang 

perburuhan; Etika-etika yang berlaku dimasyarakat dimana perusahaan 

beroperasi. Memperhatikan aspek-aspek tersebut akan mendatangkan keuntungan 

bagi perusahaan karena akan memberikan citra yang baik kepada perusahaan 

dimata para konsumen atau masyarakat. 

2. Kebijakn Perusahaan.  

Kebijakan perusahaan harus memberikan pentunjuk mengenai 

pengambilan keputusan. Sering sekali karyawan memiliki pandangan yang 

berbeda terhadap kebijakn kompensasi yang diterapkan perusahaan. Rencana 

kompensasi harus sesuai dengan tujuan strategis perusahaan, manajemen 

menetapkan strategi penghargaan bersama. Pihak manajemen perlu mengajukan 

pertanyaan seperti “ Bagaimana membangun sebuah portofoliototal dari program 

penghargaan yang semuanya berhubungan dengan baik dengan keberhasilan 

bisnis jangka pendek maupun jangka panjang, meningkatkan nilai pemegang 

saham, mendorong sikap dan perilaku yang dibutuhkan organisasi,dan memberi 

nilai sebenarnya kepada karyawan. Kebijaksanaan kompensasi menunjukan 

bagaimana tepatnya menggunakan rencana pembayaran untuk melanjutkan 
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tujuan-tujuan strategis perusahaan. Manajer SDM khusunya yang menangani 

sistem kompenasi perusahaan akan menetapkan kebijak tersebut bersama dengan 

manajemen puncak. Misalnya apakah perusahaanakan menjadi pemimpin yaitu 

membaya lebih tinggi dari perusahaan lain (Play Leaders) atau pengikut yaitu 

membayar sedikit lebih rendah dri perusahaan lain (Pay Follower) ataukah 

mengikuti pembayaran rata-rata yang bersedia dbayarkan perusahaan lainya untuk 

pekerjaan yang sama ( the market rate). Masalah lain yang berhubungan dengan 

kompensasi adalah apakah menekankan pada senioritas atau kinerja, bagaimana 

siklus pembayaran, pemberian hadah, kenaikan gaji, dan promosi, pembayaran 

waktu lembur. Bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara luas (memiliki 

beberapa cabang diwilayah yang berbeda) perlu memperhatikan masalah 

geografis dalam menetapkan sistem kompensasinya, karena dapat dipahami ahwa 

terdapat perbedaan baya hidup pada wilayah yang berbeda sehingga kompensasi 

yang dberikan perlu disesuaikan. 

3. Aspek Keadilan 

Perusahaan harus membuat daya tarika, memberi motivasi, dan 

mempertahankan karyawanna yang kompeten. Kompensasi sangat berperan 

penting dalam pencapaian tujuan tersebut, Oleh karena itu perusahaan harus 

berupaya untuk mnunjang tinggi keadilan dalam kaitanya dengan kompensasi 

yang bersifat financial adalah jumlah penerimaan kompensasi yang wajar/sesuai 

bagi setiap karyawan keadilan dapat dilihat dari sudut eksternal dan internal yang 

mana secara eksternal, karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya 

dengan karywan pada organisasi lain untuk pekerjaan yang sama. Dlam hal ini 

pihak perusahaan perlu mengetahui tingkat kompensasi yang dierapkan oleh 
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perusahaan lain. Mempelajari pemahaman dan perasaan karyawan tentang sistem 

kompensasi mereka. Beberapa pernyataan perlu diajukan seperti; seberapa puas 

mereka terhadap pembayaran yang diterima, kriteria apakah yang digunakan 

dalam kenaikan pembayaran yang diterimanya adalah adil sesuai dangan taraf 

pembayaran yang diterapkan paa perusahaan lain. Jika karyawan mengetahui 

bahwa terdapat ketidakadilan dalam sistem pembayaran yang diterimanya, sudah 

pasti mereka aka kecewa dan menimbulkan konflik, ketidakadilan gaji dapat 

memicu respon yang lebih besar, motivasi kerja menurun drastis, bahkan 

permintaan mengundurkan diri sambil mungkin mengajukan tuntutan atas 

ketidakadilan yang diberlakukan dalam perusahaan.    

E. Persepsi Terhadap Kompensasi 

1. Pengertian Persepsi Terhadap Kompensasi 

Menurut Sobur (2011), persepsi berasal dari bahasa latin yakni perception 

atau percipere yang berarti menerima atau mengambil. Lebih jauhlagi, definisi 

persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, 

menguji, dan memberikan reaksi kepada panca indera. Persepsi juga diartikan 

sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 

2009). 

Walgito (2010) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan 

pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang ditangkap oleh 

panca inderanya sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan menimbulkan respon 

yang terintegrasi dalam diri individu. Hal tersebut merupakan proses transaksi 

penilaian terhadap suatu objek, situasi, peristiwa orang lain berdasarkan 
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pengalaman masa lampau, sikap, harapan, dan juga nilai yang ada pada diri 

individu tersebut. 

Sementara itu, Ardana dkk (2012) berpendapat bahwa kompensasi adalah 

segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya 

kepada perusahaan atau organisasi. Lebih rinci dijelaskan oleh Hasibuan (2013) 

bahwa kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan 

atas yang diberikan kepada perusahaan. 

Simamora (2014) menjelaskan bahwa kompensasi dapat meliputi imbalan 

finansial dan jasa serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai 

bagian dari hubungan kepegawaian. Sastrohadiwiryo (2011) menambahkan bahwa 

kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan 

kepada para tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut telah memberikan 

sumbangan tenaga kerja dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

Mondy (2011) membagi kompensasi menjadi dua jenis, yaitu: (1) 

Kompensasi finansial yang terdiri dari kompensasi finansial langsung merupakan 

bayaran yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, dan juga bonus. 

Sedangkan, kompensasi finansial tidak langsung merupakan seluruh imbalan 

finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung, misalnya hak 

pakai inventaris kantor. (2) Kompensasi non finansial merupakan suatu kepuasan 

yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis 

atau fisik tempat orang tersebut bekerja. 
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

persepsi terhadap kompensasi sebagai cara seseorang memandang, mengartikan 

dan menilai sesuatu melalui panca inderanya mengenai imbalan dari tempat 

dirinya bekerja. Lebih lanjut dapat dijelaskan persepsi terhadap kompensasi 

merupakan penafsiran atas pengalaman atau informasi mengenai segala bentuk 

balas jasa atau imbalan baik secara langsung berupa finansial maupun secara tidak 

langsung berupa non finansial yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan 

yang diperoleh dari lingkungan dan diserap oleh panca indera dengan proses 

seleksi dan organisasi atau berasal dari ingatan (memory) mengenai apa yang 

pernah diterima karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 

2. Aspek-Aspek Persepsi Terhadap Kompensasi 

Menurut Sobur (2009) terdapat tiga komponen utama dalam pembentukan 

proses persepsi, diantaranya yaitu: 

a. Seleksi 

Seleksi sebagai proses identifikasi yaitu penyampaian oleh indera terhadap 

rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. Setelah 

diterima, rangsangan atau data diseleksi. Proses identifikasi ini terhadap 

kompensasi misalnya ditunjukkan misalnya seorang karyawan mengetahui bahwa 

perusahaan memberikan segala bentuk kompensasi pada karyawannya sehingga 

karyawan tersebut mengetahui secara rinci bentuk kompensasi yang diterima 

selama bekerja. 

b. Organisasi 
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Organisasi dalam menginterpretasi yaitu proses mengorganisasikan 

informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Organisasi dalam 

menginterpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa 

lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Selain itu 

juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkategorian 

informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang komplek 

menjadi sederhana. Sebagai contoh pengetahuan karyawan tentang jumlah 

kompensasi yang diterima apakah sesuai dengan beban kerjanya baik dalam 

bentuk finansial secara langsung maupun tidak langsung dan non finansial dan 

dianggap dapat memenuhi berbagai kebutuhannya atau sebaliknya jumlah 

kompensasi yang diterima tersebut dianggap tidak dapat memenuhi segala 

kebutuhannya. 

c. Interpretasi 

Interpretasi dalam pembulatan, yaitu penarikan kesimpulan dan tanggapan 

terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan dalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah 

diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat atau sikap dan 

reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang 

tersembunyi (pembentukan kesan). Hal ini meliputi pemaknaan dan penilaian 

berdasarkan jumlah kompensasi yang diterima seluruhnya menjadi sangat berarti 

bagi karyawan tersebut untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. 

Kompensasi karyawan mengacu pada semua bentuk gaji akan karyawan 

dan timbul dari pekerjaan mereka. Dessler (2013) kompensasi karyawan memiliki 
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dua komponen utama, kompensasi langsung yaitu dalam bentuk: (a) upah/gaji, (b) 

insentif, (c) fasilitas kerja, dan (d) bonus. 

Wilson (2012) juga mengatakan bahwa aspek-aspek kompensasi dibagi 

dalam 2 komponen yaitu kompensasi langsung (direct payment) dan kompensasi 

tidak langsung (indirect payment). Kompensasi langsung merupakan kompensasi 

yang dibayarkan secara langsung yaitu: 

1) Gaji pokok: gaji atau upah. 

2) Berdasarkan kinerja: bonus dan insentif. 

Lalu komponen kompensasi karyawan selain kompensasi langsung, adalah 

kompensasi tidak langsung yaitu dalam bentuk keuntungan finansial seperti 

asuransi, tunjangan dan liburan. 

Menurut Sutrisno (2011), pada dasarnya kompensasi terbagi menjadi dua 

aspek, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. 

a. kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan langsung 

behubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan seperti gaji, dan 

insentif/bonus 

b. kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dikaitkan dengan 

hasil kerja karyawan yang bersangkutan dengan pemberian uang secara tidak 

langsung seperti jenis asuransi dan tunjangan. 

Kemudian kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

dalam bentuk uang tetapi sistem pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo, 

atau pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa akan datang yang telah 

disepakati sebelumnya, antara lain: 
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1. Jaminan sosial - seperti jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan 

hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan. 

2. Pengobatan – seperti pengobatan terhadap pekerja yang mengalami 

kecelakaan kerja 

3. Asuransi – seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi 

kematian. 

4. Liburan – kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk pekerja guna 

mengurangi kebosanan pekerja dari pekerjaan mereka (darmawisata). 

5. Pensiun – seperti dana pensiun, pesangon. 

6. Berbagai tunjangan – seperti tunjangan hari raya (THR). 

Dalam penelitian ini, penulis lebih memilih aspek loyalitas kerja karyawan 

yang mengacu pada Dessler (2012) dikarenakan menggambarkan hubungan 

kompensasi langsung (seperti gaji/upah, insentif, fasilitas kerja, serta bonus) dan 

kompensasi tidak langsung (seperti asuransi, tunjangan, dan liburan). 

Berdasarkan komponen persepsi yang telah diuraikan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ketiga komponen pembentukan persepsi yang terdiri dari 

seleksi sebagai proses identifikasi, organisasi dalam menginterpretasi, dan 

interpretasi dalam pembulatan atau penarikan kesimpulan mempengaruhi respon, 

sikap, dan perilaku seseorang dalam menilai suatu objek yang diterima oleh panca 

inderanya.  

Seleksi terhadap informasi berdasarkan stimulus yang diterima oleh alat 

indera, kemudian stimulus yang diterima akan diseleksi untuk kemudian 

diinterpretasikan agar dapat memberikan penarikan kesimpulan terhadap objek 

yang diinderakan. Ketiga komponen tersebut sebagai unsur-unsur yang terlibat 
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dalam persepsi seseorang terhadap kompensasi yang diterima. Hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa kompensasi sebagai stimulus yang diterima oleh karyawan 

dengan informasi yang telah diidentifikasi melalui seleksi bahwa karyawan 

mengetahui perusahaan akan memberikan kompensasi dalam bentuk finansial dan 

non finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Kompensasi yang diterima dikategorikan dapat memenuhi kebutuhan atau 

tidak dapat memenuhi kebutuhan melalui proses pengorganisasian berdasarkan 

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan 

kecerdasan. Setelah kompensasi dikategorikan baik positif maupun negatif, 

dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kompensasi memiliki 

pemaknaan dan memunculkan kesan yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

pendapat atau sikap dan tingkah laku. 

F. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kompensasi Dengan Loyalitas Kerja 

Menurut Hasibuan (2013) kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh 

karyawan sebagai imbalan atas yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan, 

persepsi terhadap kompensasi merupakan penafsiran atas pengalaman atau 

informasi mengenai segala bentuk balas jasa atau imbalan baik secara langsung 

berupa finansial maupun secara tidak langsung berupa non finansial yang 

diberikan dari perusahaan kepada karyawan yang diperoleh dari lingkungan dan 

diserap oleh panca indera dengan proses seleksi dan organisasi atau berasal dari 

ingatan (memory) mengenai apa yang pernah diterima karyawan sebagai ganti 

kontribusi mereka kepada organisasi (Sobur, 2009; Rakhmat, 2011; Walgito, 

2010; Ardana dkk, 2012; Simamora, 2014; dan Sastrohadiwiryo, 2011). Persepsi 
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terhadap kompensasi sebagai cara seseorang memandang, mengartikan dan 

menilai sesuatu melalui panca inderanya mengenai imbalan dari tempat dirinya 

bekerja.  

Faizal dan Fauzi (2015) menyatakan bahwa pengaruh seseorang 

berpersepsi berdampak pada penilaian terhadap kebijakan dan aturan perusahaan. 

Hasibuan (2013) juga berpendapat bahwa persepsi karyawan terhadap kompensasi 

sebagai balas jasa suatu perusahaan ternyata memiliki dampak tersendiri berupa 

dampak positif maupun dampak negatif, tergantung dari kebijakan pemberian 

kompensasi itu sendiri. Oleh sebab itu, berkaitan dengan pemberian kompensasi, 

masing-masing karyawan memilki persepsi yang berbeda-beda terhadap 

kompensasi yang mereka terima dari perusahaan tempat mereka bekerja. 

Hasibuan (2013) menyebutkan persepsi karyawan terhadap kompensasi 

yang diberikan memiliki beberapa pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan 

kerja karyawan, diantaranya yaitu: (1) Memantapkan ikatan kerja sama. Adanya 

pemberian kompensasi sudah tentu akan terjalin suatu ikatan kerja formal antara 

atasan dengan karyawan. Ikatan tersebut menunjukkan bahwa karyawan 

mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan atasan wajb 

memberikan kompensasi sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. (2) 

Memberikan kepuasan kerja. Karyawan yang memperoleh balas jasa akan dapat 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara fisik, rohani, maupun sosial 

sehingga akan memperoleh kepuasan kerja dari jabatan tersebut. (3) Memotivasi 

karyawan. Pemberian jumlah kompensasi kepada karyawan cukup besar atau 

dapat memenuhi hak serta harapan karyawan secara wajar, maka akan lebih 

mudah untuk bisa memotivasi kerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 
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(4) Memberikan kestabilitasan kerja. Program kompensasi yang layak dan adil 

dapat memberikan suatu kestabilitasan bagi karyawan itu sendiri karena 

kompensasi yang terjamin. Adanya turnoverkaryawan pun dapat diminimalisir. 

(5) Meningkatkan disiplin kerja. Karyawan yang merasa bahwa kompensasi yang 

mereka terima sudah sesuai dengan harapannya, akan menyadari serta mentaati 

peraturan-peraturan yang ada di suatu perusahaan sebagai balas jasa karyawan 

terhadap perusahaan. 

Kompensasi merupakan masalah yang paling berarti bagi karyawan, oleh 

karena itu kompensasi harus mempunyai dasar yang logis, rasional, dan 

menyangkut faktor emosional dari sudut pandang para karyawan (Handoko, 

2012). Pentingnya kompensasi sebagai salah satu indikator kepuasan dalam 

bekerja sulit ditaksir karena pandangan-pandangan karyawan mengenai uang atau 

imbalan langsung nampaknya sangat subjektif dan barangkali masih merupakan 

sesuatu yang khas dalam industri (Fraser, dalam Djati, 2013). Kepuasan dalam 

bekerja itu sendiri adalah kebahagiaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan sebagaimana karyawan memandang pekerjaan mereka (Handoko, 

2012).  

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepuasan kerja ada yang bersifat material 

misalnya gaji dan ada yang bersifat non material misalnya penghargaan, 

kebutuhan untuk berpartisipasi, dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi 

sehingga karyawan yang mempunyai kepuasan kerja akan loyal terhadap 

perusahaan. Handoko (2012) juga menyatakan bahwa program kompensasi juga 

penting bagi perusahaan, karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk 
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mempertahankan sumber daya manusia atau dengan kata lain agar karyawan 

mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada perusahaan.  

Sementara itu, loyalitas sebagai suatu kekuatan yang relatif dari komitmen 

karyawan untuk mengidentifikasi organisasi dan keterlibatan karyawan dalam 

organisasi, yang meliputi: kepercayaan yang kuat dan penerimaan yang penuh 

terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kesediaan bekerja keras demi 

kepentingan organisasi, keinginan yang kuat untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi (Steers & Porter, 1983). Sementara itu, menurut 

Hasibuan (2013) loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur penilaian 

untuk mengidentifikasi kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya 

dan organisasi yang mana dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang 

yang tidak bertanggung jawab. 

Lebih jauh lagi dijelaskan Hasibuan (2013) bahwa loyalitas kerja 

merupakan sikap umum seorang individu sebagai bentuk kesetiaan terhadap 

perusahaan. Apabila dalam suatu perusahaan, karyawan memiliki loyalitas kerja 

yang rendah ketika melaksanakan pekerjaannya maka perusahaan tersebut 

mengalami kerugian yang disebabkan karena karyawan tidak bekerja dengan 

seluruh kemampuan yang dimiliki.  

Oleh sebab itu, terdapat banyak jenis penghargaan yang dapat 

menyebabkan kinerja dan loyalitas yang tinggi diantaranya yang mendapat 

perhatian makin besar adalah penghargaan terhadap kenyataan bahwa banyak 

karyawan memiliki tanggung jawab atas pekerjaan dan keluarga, dan ketika 

organisasi membantu mereka menangani kewajiban tersebut, loyalitas mereka pun 
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meningkat (Luthans, 2014). Lebih lanjut dijelaskan oleh Meyer & Allen (dalam 

Luthans, 2014) terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikologik seperti perasaan 

nyaman berada dalam organisasi dan perasaan berarti pada perannya dalam 

pekerjaan, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap loyalitas kerja. 

Jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan loyalitas karyawan, maka mereka 

harus memastikan komitmen yang kuat dan memastikan kebutuhan ekonomi serta 

psikologis karyawan terpenuhi.  

Menurut Mowday, Porter & Steers (dalam Sopiah, 2010) juga menyatakan 

bahwa karyawan yang memiliki loyalitas tinggi akan bersedia bekerja melebihi 

kondisi biasa, bangga untuk menceritakan organisasi pada orang lain, merasa ada 

kesamaan nilai dengan organisasi, merasa terinspirasi, bersedia menerima 

berbagai tugas serta memperhatikan nasib organisasi secara menyeluruh. 

Suparmoko (2012) menambahkan bahwa karyawan yang tidak loyal akan tidak 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan karena karyawan tersebut menjadi 

tidak produktif sedangkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menciptakan 

produktivitas karyawan adalah karyawan harus sehat, cukup makan, kuat, terlatih, 

dan didukung oleh tingkat pendidikan yang sesuai. 

Loyalitas tidak terjadi dengan sendirinya ketika seorang karyawan 

memutuskan bergabung dengan perusahaan. Loyalitas karyawan pada suatu 

perusahaan ditunjukkan dengan komitmen karyawan di dalam perusahaan dan 

komitmen berorganisasi yang bisa terjadi karena ada faktor-faktor yaitu dari diri 

sendiri dan organisasi (Suhendi, 2010). Kadarwati (2013) menegaskan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah adanya fasilitas-

fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, suasana kerja serta upah yang diterima 
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dari perusahaan. Lebih jauh lagi disampaikan oleh Gilsbert (dalam Kadarwati, 

2003), agar karyawan mempunyai loyalitas kerja yang tinggi pada perusahaan, 

maka perusahaan mengambil jalan dengan memberi perhatian, memuji kemajuan, 

melakukan pemindahan, menaikkan upah, promosi jabatan, memberi informasi 

yang terbuka tentang kondisi perusahaan, membiarkan mengerti bagaimana 

bekerja dengan baik serta mau mendengar keluhan para karyawan.  

Loyalitas kerja akan tercipta apabila karyawan merasa tercukupi dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaannya sehingga dirinya merasa betah 

bekerja dalam suatu perusahaan.  

Sementara itu, Pambudi (dalam Utomo, 2012) menyatakan bahwa perilaku 

dan sikap karyawan dapat menunjukkan ukuran loyalitasnya karena pada masa 

lalu atau masa sebelumnya, loyalitas hanya diukur dari jangka waktu lamanya 

karyawan tersebut bekerja pada perusahaan. Pasalnya, pada saat ini ukuran 

loyalitas telah sedikit bergeser ke arah kualitatif yang dapat diartikan seberapa 

besar seseorang bersedia menaati peraturan perusahaan, mengoptimalkan 

produktivitas kerja dan memiliki sikap altruisme pada perusahaan. 

Poerwopoespito (2012) menyatakan bahwa loyalitas kerja tercermin pada 

sikap karyawan yang mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, 

melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin, dan jujur dalam bekerja. 

Lebih jauh lagi, sikap karyawan yang paling utama sebagai bagian dari 

perusahaan adalah loyal. Sikap ini diantaranya tercermin dari terciptanya suasana 

yang menyenangkan dan mendukung di tempat kerja, menjaga citra perusahaan, 

dan adanya kesediaan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Handoko (2012) menambahkan salah satu bentuk strategi organisasi untuk 
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meningkatkan loyalitas kerja adalah dengan pemberian kompensasi yang penting 

bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan 

ukuran nilai karya masing-masing diantara karyawan itu sendiri, keluarga dan 

masyarakat. Pasalnya, status hidup karyawan dalam masyarakat, motivasi, 

loyalitas, dan produktivitas juga dipengaruhi oleh kompensasi (Aswathappa dalam 

Absar dkk, 2010).  

Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

loyalitas karyawan adalah dengan memberikan balas jasa yaitu berupa 

kompensasi. Sementara itu, persepsi karyawan terhadap kompensasi yang 

meliputi proses identifikasi terhadap bentuk kompensasi finansial maupun non 

finansial baik secara langsung dan tidak langsung, kemudian proses 

pengorganisasian dalam menginterpretasi kompensasi, dan interpretasi dalam 

penarikan kesimpulan terhadap kompensasi yang diterima menjadi tolak ukur 

loyalitas kerja karyawan (Sobur, 2009; Simamora, 2011; dan Handoko, 2012).  

Oleh sebab itu ditinjau dari besarnya kompensasi, masing-masing 

karyawan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap kompensasi yang 

diterima sehingga hal tersebut dapat menentukan tingkat loyalitas karyawan pada 

perusahaan dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Jika persepsi karyawan 

dikategorikan positif terhadap kompensasi atau dengan kata lain kompensasi yang 

diterima akan mencukupi kebutuhannya maka niscaya karyawan tersebut akan 

memiliki loyalitas yang tinggi sesuai harapan perusahaan. Sebaliknya jika 

persepsi karyawan dikategorikan negatif terhadap kompensasi sebab kompensasi 

yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhannya maka karyawan tersebut akan 

memiliki loyalitas yang rendah. 
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Berikut ini adalah skema yang dapat digambarkan dari hubungan antara 

persepsi karyawan terhadap kompensasi dengan loyalitas kerja, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 
Model hubungan antara persepsi karyawan terhadap kompensasi 

dengan loyalitas kerja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyakini bahwa 
kompensasiyang diterima 

mencukupi, merasa 
kompensasi yang diterima 

dapat memenuhi 
kebutuhannya, dan menjadi 

   

Tidak yakin akan kompensasi 
yang diterimamencukupi, merasa 
kompensasi yang diterima tidak 
dapat memenuhi kebutuhannya, 

dan menjadi tidak focus terhadap 
pekerjaan 

Persepsi positif terhadap 
kompensasi 

 

Persepsi negatif terhadap 
kompensasi 

 

Persepsi Terhadap Kompensasi 
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Loyalitas Rendah Loyalitas Tinggi 

Merasa harapan tidak terpenuhi, 
muncul keluhan, mengabaikan dan 

melanggar peraturan, tidak 
bertanggung jawab pada tugas, 

sering mengalami konflik, enggan 
mendukung perusahaan, muncul 

turn over, tidak mampu 
berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan rekan kerja 
 

Merasa harapan terpenuhi, 
muncul kepuasan kerja, 
menyadari dan menaati 

peraturan, bertanggung jawab 
pada tugas, menciptakan 
suasana menyenangkan, 

mendukung perusahaan, beta 
bekerja, mampu berinteraksi 

dan berkomunikasi baik 
dengan rekan kerja 
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G. Kerangka Konseptual 
 
 
 
 

 
 

 

     Aspek-Aspek               Aspek-Aspek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karyawan 

Persepsi  Kompensasi (Var X) 

a. kompensasi langsung 

(direct payment) 

b. kompensasi tidak 

langsung (indirect 

payment) 

Loyalitas (Var Y) 

a. Taat pada peraturan 

b. Tanggung jawab 

c. Kemauan untuk bekerja 

sama 

d. Rasa memiliki 

e. Hubungan antar pribadi 

Menurut Wilson (2012) 

a. kompensasi langsung 

(direct payment)  yaitu: 

Gaji,Upah, Insentif dan 

Bonus 

b. kompensasi tidak 

langsung 

(indirectpayment) yaitu: 

Asuransi kesehatan, 

fasilitas dan Liburan. 

Menurut Siswanto dalam 

Nitisemito (2012) 

g. Taat pada peraturan 

h. Tanggung jawab 

i. Kemauan untuk bekerja 

sama 

j. Rasa memiliki 

k. Hubungan antar pribadi 

l. Suka terhadap pekerjaan 
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H. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap kompensasi dengan 

loyalitas kerja, dengan asumsi semakin positif persepsi terhadap kompensasi yang 

diterima maka semakin tinggi pula loyalitas kerja, begitu pula sebaliknya semakin 

negatif persepsi terhadap kompensasi yang diterima maka semakin rendah pula 

loyalitas kerja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam bab ini akan di uraikan tentang tipe penelitian, identifikasi variabel 

penelitian, defenisi operasional variabel penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan 

metode analisis data. 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini berjeniskan penelitian kuantitatif, dimana prosedur yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model korelasional (Sugiyono, 2009). 

Maksud korelasional dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara 

variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) yaitu Kompensasi (variabel Y) 

dengan Loyalitas (variabel X).  

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variable penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum 

pengumpulan data dan analisis data. Dengan melakukan identifikasi variabel 

akanmembantu peneliti dalam menentukan alat pengumpulan data dan analisis 

data yang akan digunakan. Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam 

pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Variabel terikat (Y) : Loyalitas 

2. Variabel bebas (X) : Persepsi Kompensasi 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Persepsi Kompensasi 
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Pada penelitian ini Persepsi Kompensasi diukur berdasarkan Aspek-Aspek 

kompensasi yaitu ;  

1. Kompensasi 

Mondy dan Noe (dalam Pangabean 2009) bahwa jenis kompensasi adalah: 

A. Kompensasi Langsung 

1. Gaji, yaitu imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara 

terartur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan, atau mingguan. Gaji 

merupakan jenis penghargaan yang paling penting dalam organisasi. 

2. Upah, yaitu imbalan finansial yang langsung dibayarkan kepada para 

pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan , atau 

bayakanya pelayan yang diberikan. Tidak seperti gaji yang jumlahnya 

relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-rubah. Pada dasarnya, gaji 

ataupun upah diberikan untuk menarik calon pegawai agar mau masuk 

menjadi karyawan. 

3. Insentif dan Bonus, yaitu imbalan, Langsung yang dibayarkan pada 

karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Dengan 

mengamsumsikan bahwa uang dapat digunakan untuk mendorong 

karyawan untuk bekrja lebih giat, maka mereka yang produktif lebih 

menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja. Untuk itu, 

diperlukan   kemampuan untuk menentukan standar yang tepat. Tidak 

terlalu mudah untuk dicapai, namun juga tidak terlalu sulit. Standar 

yang terlalu mudah tentunya tidak menguntungkan bagi perusahaan. 

Sedangkan, yang terlalu sulit menyebabkan karyawan frustasi. 

B. Kompensasi Tidak Langsung 
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Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang 

diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua 

karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan karyawan, Sebagai 

contoh, asuransi kesehatan, fasilitas, liburan, dan tunjangan perusahaan. 

2. Loyalitas 

Pada penelitian ini Loyalitas kerja karyawan diukur berdasarkan Aspek-

Aspek loyalitas yaitu; 

Menurut Siswanto dalam Nitisemito (2012) Loyalitas kerja adalah 

aktivitas yang menyangkut fisik, psikis  dan  sosial yang membuat individu 

memiliki sikap menaati peraturan, melakukan  sesuatu  yang ditaatinya 

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai upaya untuk mencapai 

tujuan perusahaan sesuai keahlian yang dimilikinya juga disertai dengan 

pengabdian yang kuat pada perusahaan. terdapat tiga aspek loyalitas yang 

berhubungan dengan sikap yang akan dilakukan karyawan dan merupakan 

proses psikologis terciptanya loyalitas kerja dalam perusahaan, yaitu : 

1. Taat pada peraturan  

2. Tanggung jawab  

3. Kemauan untuk bekerja sama  

4. Rasa memiliki  

5. Hubungan antar pribadi  

6. Suka terhadap pekerjaan, 

Dari variabel tersebut, peneliti mengembangkan instrumen loyalitas kerja 

dan Persepsi Kompensasi yang berupa kuesioner. Data yang diambil dalam 

penelitian ini bersifat kuantitatif. 
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D.Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan individu yang menjadi sumber data 

penelitian. Menurut (Sugiyono, 2009) populasi merupakan sekelompok subjek 

yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2009) 

populasi adalah keseluruhan subjek yang paling sedikit mempunyai sifat dan 

karakteristik sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. 

Cipta Power Service yang berjumlah 70 orang karyawan sudah termasuk SPV. 

2. Sampel  

Sampel menurut Sugiyono (2012) adalah subjek atau wakil dari populasi 

yang diteliti. Besar anggota sampel harus dihitung berdasarkan teknik-teknik 

tertentu agar samSpel yang digunakan yang diambil dari populasi dapat 

dipertanggung jawabkan. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 

karyawanPT. Cipta Power Service yang berjumlah 60 orang karyawan. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan purposive sampling yang artinya sampel yang diambil berasal dari 

kelompok tertentu dan memenuhi kriteria tertentu (Sugiyono, 2012). 

Adapun kriteria yang ditentukan adalah karyawan PT. Cipta Power Service yang 

berada pada jabatan sebagai direct sales. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan 

untuk mengungkap fakta mengenai variable yang akan diteliti. Data dalam 
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penelitian ini diperoleh melalui metode skala. Menurut Azwar (2012) skala 

psikologi adalah alat ukur yang mengukur aspek atau atribut psikologis melalui 

indikator-indikator perilaku yang diterjemahkan dalam aitem-aitem pertanyaan 

atau pernyataan. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

dua macam skala, yaitu skala loyalitas untuk mengukur loyalitassubjek penelitian, 

dan skala kompensasiuntuk mengukur kompensasi. Menurut Azwar (2012), 

terdapat beberapa karakteristik skala psikologi, yaitu: 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkapkan atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap 

indikator perilaku dan atribut yang bersangkutan. 

2. Satu skala psikologi hanya diperuntukkan guna mengungkap satu atribut 

tunggal. 

3. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban benar atau salah. 

4. Subjek biasanya tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan 

kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan atau 

pernyataan tersebut. 

5. Validitas skala psikologi lebih ditentukan oleh kejelasan konsep psikologi 

yang hendak diukur dan operasionalisasinya. 

Dalam penelitian ini, akan digunakan dua macam skala, yaitu skala skala 

persepsi kompensasi dan skala loyalitas. 

1. Skala Loyalitas 

Aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada individu dikemukakan oleh 

Siswanto dalam Nitisemito (2012) yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja 

yang dilakukan karyawan, yaitu: 
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a. Taat pada peraturan 

   Karyawan mempunyai tekad dan kesanggupan untuk menaati segala 

peraturan, perintah dari perusahaan dan tidak melanggar larangan yang telah 

ditentukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Peningkatan ketaatan 

tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam pembinaan tenaga kerja dalam 

rangka peningkatan loyalitas kerja pada perusahaan. 

b. Tanggung jawab 

   Karakteristik pekerjaan dan prioritas tugasnya mempunyai konsekuensi 

yang dibebankan karyawan. Kesanggupan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan kesadaran setiap resiko melaksanakan 

tugas akan memberikan pengertian tentang keberanian dan kesediaan 

menanggung rasa tanggung jawab ini akan melahirkan loyalitas kerja. 

Dengan kata lain bahwa karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi maka 

karyawan tersebut mempunyai tanggung jawab yang lebih baik. 

c. Kemauan untuk bekerja sama 

  Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu kelompok akan 

memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin 

dicapai oleh orang-orang secara individual. 

d. Rasa memiliki 

  Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap perusahaan akan membuat 

karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab 

terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan loyalitas 

demi tercapainya tujuan perusahaan. 

------------------------------------------------------ 
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

17/10/19UNIVERSITAS MEDAN AREA



67 
 

e. Hubungan antar pribadi 

   Karyawan yang mempunyai loyalitas tinggi, mereka akan mempunyai sikap 

fleksibel ke arah hubungan antara pribadi. Hubungan antara pribadi ini 

meliputi: hubungan sosial diantara karyawan, hubungan yang harmonis antara 

atasan dan karyawan, situasi kerja dan sugesti dari teman sekerja. 

f. Suka terhadap pekerjaan 

   Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan bahwa karyawannya setiap 

hari datang untuk bekerja sama sebagai manusia seutuhnya dalam hal 

melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan senang hati, sebagai 

indikatornya bisa dilihat dari kesanggupan karyawan dalam bekerja, 

karyawan tidak pernah menuntut apa yang diterimanya di luar gaji pokok. 

Sistem penilaian skala loyalitasuntuk aitem favorable adalah SS=4, S=3, 

TS=2, dan STS=1, sedangkan pada aitem unfavorable diberlakukan sebaliknya 

yaitu SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. Semakin tinggi skor yang diperoleh dalam 

skala loyalitas berarti semakin tinggi loyalitas pada karyawan PT. Cipta Power 

Service dan sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah 

pula loyalitas pada karyawan PT. Cipta Power Service. 

2. Skala Kompensasi 

Wilson (2012) juga mengatakan bahwa aspek-aspek kompensasi dibagi 

dalam 2 komponen yaitu:  

a. kompensasi langsung (direct payment) Kompensasi langsung merupakan 

kompensasi yang dibayarkan secara langsung yaitu: 

1) Gaji pokok: gaji atau upah. 
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2) Berdasarkan kinerja: bonus dan insentif. 

b. kompensasi tidak langsung (indirect payment). Lalu komponen kompensasi 

karyawan selain kompensasi langsung, adalah kompensasi tidak langsung 

yaitu dalam bentuk keuntungan finansial seperti asuransi, dan liburan. 

Sistem penilaian kompensasi untuk aitem favorable adalah SS=4, S=3, 

TS=2, dan STS=1, sedangkan pada aitem unfavorable diberlakukan sebaliknya 

yaitu SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. Semakin tinggi skor yang diperoleh dalam 

skala kompensasimaka semakin tinggi kompensasi pada karyawan PT Pos 

Indonesia  Wilayah Medan, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah kompensasi pada karyawan PT. Cipta Power Service. 

F. Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Sugiyono (2009) mendefinisikan validitas tes atau validitas alat ukur 

adalah sejauh mana tes itu mengukur apa yang dimaksudkannya untuk diukur, 

artinya derajat fungsi mengukurnya suatu tes atau derajat kecermatan suatu tes. 

Untuk mengkaji validitas alat ukur dalam penelitian ini, peneliti melihat alat ukur 

berdasarkan arah isi yang diukur yang disebut dengan validitas isi (content 

validity). 

Validitas isi menunjukkan sejauh mana aitem-aitem yang dilihat dari 

isinya dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Validitas isi alat ukur 

ditentukan melalui pendapat professional (professional judgement) dalam proses 

telaah soal sehingga aitem-aitem yang telah dikembangkan memang mengukur 

apa yang dimaksudkan untuk diukur (Sugiyono, 2009). 
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Selain itu analisis validitas yang digunakan adalah dengan melihat nilai 

Corrected Item-Total Correlation atau yang disebut dengan r-hitung.Kemudian 

nilai r-hitung dibandingkan dengan nilai r-tabel.Dengan asumsi jika nilai r-hitung 

> r-tabel, maka aitem valid, tetapi jika nilai r-hitung < r-tabel maka aitem tidak 

valid atau gugur. Nilai Corrected Item-Total Correlation diperoleh dengan 

menggunakan program SPSS Versi 17.0 for Windows. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi, keajegan, dan kepercayaan alat 

ukur. Secara empirik tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan melalui koefisien 

reliabilitas (Azwar, 2012). Pada prinsipnya, suatu alat ukur dikatakan reliabel 

apabila alat tersebut mampu menunjukkan sejauhmana pengukurannya memberi 

hasil yang relatif sama bila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang 

sama. Relatif sama berarti tetap ada toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil 

diantara hasil beberapa kali pengukuran. Bila perbedaan itu sangat besar dari 

waktu ke waktu maka hasil pengukuran tidak dapat dipercaya dan dikatakan tidak 

reliabel. 

 Uji reliabilitas skala penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi 

internal, dimana tes dikenakan sekali saja pada sekelompok subyek. Reliabilitas 

dinyatakan oleh koefisien realibilitas yang angkanya berada dalam rentang 0 

sampai dengan 1. Koefisien reliabilitas yang semakin mendekati angka 1 

menandakan semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang semakin 

mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitas yang dimiliki (Azwar, 

2012). Teknik estimasi reliabilitas yang digunakan adalah teknik koefisien Alpha 

Cronbach dengan menggunakan program SPSS Versi 17.0 for Windows. 
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G. Analisis Data 

Metode analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengolah data, menganalisa data hasil penelitian untuk diuji kebenarannya, 

kemudian akan diperoleh suatu kesimpulan dari penelitian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan program komputer Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versi 17.0. Teknik analisis data yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara persepsi kompensasi dengan 

loyalitas karyawan adalah analisis korelasi r Product Moment. Peneliti 

menggunakan metode analisis korelasi r Product Moment karena metode ini 

dipandang tepat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan persepsi 

kompensasi dengan loyalitas karyawandi PT. Cipta Power Service Medan, dan 

untuk mengetahui arah hubungan antar variabel tersebut.Menurut Sugiyono 

(2009) analisis regresi digunakan apabila peneliti ingin mengetahui bagaimana 

variabel terikat dapat diprediksikan melalui variabel bebas. Adapun rumus 

Product Moment adalah sebagai berikut: 

( )( )

( ) ( ) ( )
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Keterangan : 

xyr  = koefisien korelasi antar variabel bebas dengan variabel terikat 

∑XY = jumlah hasil kali antar skor variabel bebas dengan skor variabel 
tergantung 

∑X = jumlah skor variabel X 
Y∑  = jumlah skor variabel Y 

2X∑  = jumlah kuadrat skor variabel X 
2Y∑  = jumlah kuadrat skor variabel Y 

N = jumlah subjek 
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Asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis data dengan teknik 

analisis korelasi r Product Moment sederhana adalah: 

a. Uji normalitas, digunakan untuk mengkaji apakah data sampel dari populasi 

mengikuti suatu distribusi normal statistik (Sugiyono, 2009). Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov Goodness. 

b. Uji linearitas, merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian (Sugiyono, 2009). Bila 

skor F empirik lebih kecil dari pada F teoritik, berarti data yang diteliti 

berbentuk linear.  

c. Uji hipotesis, merupakan analisis r Product Moment untuk mengetahui 

korelasi atar variabel penelitian. Semua perhitungan dalam analisis tersebut 

menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 17.0.  

d. Selanjutnya dilakukan perhitungan mean hipotetik dan mean empirik dengan 

memperhatikan standar deviasi untuk mengetahui kategori setiap variable 

penelitian. 
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 Dari penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kompensasi memiliki 

peran penting dalam loyalitas. 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Hasil penelitian ini mendukung bahwa persepsi kompensasi yang ada pada 

karyawan dapat mempengaruhi karyawan untuk memiliki loyalitas yang tinggi 

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dan melalui pembahasan yang telah 

dibuat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi kompensasi 

dengan loyalitas. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi Rxy = 0,451, 

p = 0,01 berarti p < 0,010. Artinya ada hubungan antara persepsi kompensasi 

dengan loyalitas. Jadi antara kedua variabel ada hubungan sebab akibat. Dari 

hasil yang diperoleh ini, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesa yang 

diajukan diterima 

2. Persepsi kompensasi pengaruh sebesar 20,4% terhadap loyalitas. 

3. Terdapat persepsi kompensasi pada karyawan PT.Cipta Power Service Medan 

dengan nilai yang tinggi dimana mean empirik yang didapat adalah 55.30 dan 

mean hipotetiknya 45. Selain itu karyawan PT.Cipta Power Service Medan 
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juga memiliki loyalitas yang juga tergolong tinggi, dimana mean empiriknya 

81.00 dan mean hipotetiknya 67,5. 
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B. Saran 

Sejalan dengan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dibuat, maka 

berikut ini dapat diberikan beberapa saran, antara lain : 

1. Saran Kepada Subjek Penelitian 

Melihat dari hasil penelitian, maka diharapkan pada subjek penelitian 

untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan loyalitas dalam dirinya dengan 

cara membina hubungan interpersonal yang baik dengan rekan kerja maupun 

atasan, saling keterbukaan antara pimpinan dan karyawan, menyadari peran serta 

tanggung jawab sebagai karyawan, serta mengembangkan kepercayaan positif dan 

perasaan kelekatan yang kuat terhadap organisasi, dan dapat diwujudkan dalam 

bentuk loyalitas terhadap perusahaan, guna mendapatkan kenyaman di ruang 

lingkup kerja dan menentukan kesuksesan baik kini maupun di masa depan. 

2. Saran Kepada Pihak Perusahaan 

Melihat dari hasil penelitian, maka diharapkan kepada perusahaan agar 

memperlakukan karyawan tidak sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan kerja, 

saling pengertian antara pimpinan dan karyawan, pimpinan berusaha menyelami 

pribadi karyawan secara kekeluargaan, melakukan manajemen SDM yang baik, 

memberikan hak-hak karyawan, membuat suasana kerja yang nyaman, 

memberikan jenjang karir yang jelas, memberikan reward dan bonus untuk 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, memberikan apresiasi bagi karyawan 

yang berprestasi, membuka kotak saran bila perusahaan sedang menghadapi 

situasi tertentu agar karyawan bisa berpartisipasi menuangkan pendapat mereka, 

hal ini akan menumbuhkan rasa dihargai oleh perusahaan sehingga karyawan akan 

senang bekerja di perusahaan tersebut, dan mendukung ide-ide dan inovasi 
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karyawan serta melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan pekerjaan karyawan guna meningkatkan kinerja dan 

loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

3. Saran Kepada Peneliti Selanjutnya 

Menyadari bahwa penelitian ini belumlah sempurna, maka disarankan 

kepada peneliti selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian ini untuk dapat 

mencari variabel-variabel dan adanya faktor- faktor lain yang diduga juga 

memiliki hubungan dan berkontribusi terhadap loyalitas. Kemudian diharapkan 

kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah kekurangan dalam penelitian 

ini. 
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LAMPIRAN A 

ALAT UKUR PENELITIAN 

 

1. Skala Persepsi Kompensasi 

2. Skala Loyalitas 
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Skala Persepsi Kompensasi 

o Pernyataan TS S  S 

1.  Upah yang saya terima sudah dapat memenuhi semua 
harapan saya         

2.  Saya puas dengan system pengupahan yang ada di 
perusahaan ini         

3.  Perusahan membayar upah tepat pada waktunya         

4.  
Saya percaya, pihak perusahaan sudah memberikan 
insentif yang baik dan sesuai kepada para karyawan 
sehingga tidak terjadi kesenjangan 

        

5.  Perhitungan insentif di perusahaan ini sesuai dengan 
kesepakatan awal yang telah diberlakukan         

6.  
Saya merasa bersemangat untuk mencapai target 
penjualan, karena tergiur dengan insentif yang diberikan 
oleh perusahaan 

        

7.  
Saya bersemangat dengan adanya penawaran dari 
perusahaan yaitu adanya bonus untuk karyawan yang 
berhasil melampaui target penjualan 

        

8.  Perusahaan memberikan apresiasi terhadap karyawan 
terbaik pada jenjang waktu tertentu         

9.  Perusahan memberikan jaminan kesehatan untuk 
karyawan         

10.  Perusahaan memberikan jaminan ketenagakerjaan untuk 
karyawan         

11.  Perusahaan akan memberikan liburan pada karyawan 
berprestasi         

12.  
Saya merasa puas dengan fasilitas yang diberikan oleh 
perusahaan ini untuk menunjang keberhasilan karyawan 
dalam pencapaian misi perusahaan 

        

13.  
Gaji yang diberikan kepada saya belum memenuhi 
harapan karena tidak sesuai dengan hasil yang saya 
berikan 

        

14.  Saya merasa system pengupahan di perusahaan ini masih 
kurang baik         

15.  Terkadang perusahan terlambat dalam pemberian upah 
karyawan         

16.  Insentif  yang diberikan untuk karyawan dari perusahaan 
ini masih kurang baik sehingga terjadi kesenjangan         

17.  Insentif  yang diberikan kepada saya, terkadang tidak 
sesuai dengan perhitungan yang saya peroleh         

18.  
Saya tidak tertarik untuk mengejarin sentif, karena insentif 
yang ditawarkan tidak sesuai dengan perhitungan hasil 
target penjualan yang saya dapat 

        

19.  Tidak ada penawaran bonus yang didapatkan untuk         
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karyawan di perusahaan ini 

20.  Sangat jarang  diberikannya apresiasi oleh perusahaan ini 
terhadap karyawannya         

21.  Perusahaan tidak memberikan jaminan kesehatan untuk 
karyawan         

22.  Perusahaan tidak memberikan jaminan ketenaga kerjaan 
untuk karyawan         

23.  Perusahaan tidak akan memberikan liburan pada 
karyawan berprestasi         

24.  
Fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap karyawan, 
saya rasa masih kurang dari apa yang diharapkan         

 

  

xvii 
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Skala Loyalitas 

o Pernyataan TS S  S 

1.  Saya kurang setuju pada peraturan perusahaan karena 
peraturan itu menghambat pekerjaan saya         

2.  Menurut saya, tidak semua peraturan perusahaan harus 
dipatuhi dan ditaati         

3.  Visi dan misi perusahaan bagi saya bukanlah sesuatu yang 
perlu dikaitkan dengan hal apa yang saya kerjakan         

4.  
Saya kurang memperhatikan nilai-nilai yang ada di 
perusahaan karena bertentangan dengan pandangan hidup 
saya 

        

5.  Saya meninggalkan pekerjaan yang saya anggap sulit         

6.  Saya tidak perlu bekerja terlalu serius, karena itu tidak 
membuat perusahaan ini rugi         

7.  Saya tidak memperdulikan beban kerja yang diberikan 
perusahaan terhadap diri saya         

8.  Saya tidak mau tau tentang kesulitan kerja yang dihadapi 
rekan kerja saya         

9.  Saya lebih senang bekerja sendiri         

10.  Saya merasa   kurang bersemangat untuk memajukan 
perusahaan ini         

11.  Memutuskan untuk bekerja pada perusahaan ini bukan hal 
yang tepat bagi saya         

12.  Saya tidak suka bergaul dengan orang lain         

13.  Saya jarang bertegur sapadengan rekan kerja saya         

14.  Saya merasa dinilai sebagai rekan kerja yang tidak dapat 
diajak sharing         

15.  Saya tidak tertarik membahas hal  lain selain urusan 
pekerjaan dengan rekan kerja saya         

16.  Saya belum mengetahui yang membanggakan dari 
perusahaan ini yang dapat diceritakan kepada orang lain         

17.  Orang lain tidak perlu mengetahui dimana saya bekerja         

18.  Saya kurang tertarik untuk meningkatkan karir saya di 
perusahaan ini         

19.  Jika ada peluang karir yang lebih baik di perusahaan lain, 
saya akan resign dari perusahaan ini         

20.  Saya akan menaati semua peraturan perusahaan ini meskipun 
ada         

21.  Saya percaya bahwa segala peraturan yang berlaku di         
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perusahaan ini adalah demi kebaikan semua karyawan 

22.  Saya setuju dengan vis misi perusahaan, dan saya akan 
menjalankannya dengan baik         

23.  Nilai-nilai yang diterapkan perusahaan ini sesuai dengan 
nilai-nilai yang saya miliki         

24.  Pekerjaan sesulit apa pun akan berusaha saya kerjakan 
dengan baik         

25.  Saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan serius 
menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan         

26.  Tugas yang diberikan kepada saya adalah kesempatan dan 
tantangan bagi saya untuk bekerja         

27.  Jika rekan kerja saya mengalami kesulitan dalambekerja, saya 
akan menawarkan bantuan         

28.  Saya sangat senang bekerja di dalam satu team         

29.  Saya ikut bertanggung  jawab atas keberhasilan dan 
kegagalan perusahaan ini         

30.  Perusahaan ini  adalah tempat terbaik bag i saya untuk 
bekerja         

31.  Saya mudah bergaul dengan orang lain         

32.  Saya sangat dekat dengan rekan kerjasaya         

33.  Rekan kerja saya tidak ragu untukcurhat dengan saya         

34.  Diluar jam kerja saya sering mengajak rekan kerja untuk 
liburan         

35.  Saya menceritakan pada orang lain bahwa perusahaan ini 
adalah perusahaan yang baik untuk bekerja         

36.  Saya bangga menceritakan pada orang lain bahwa saya adalah 
bagian dari perusahaan ini         

37.  Jenjang karir di perusahaan ini membuat saya ingin selalu 
bekerja dengan baik di perusahaan ini         

38.  Terus bekerja di perusahaan ini  membuat keuntungan bagi 
saya dari pada perusahaan lain         
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DATA PENELITIAN 

 

 

DATA SKALA PERSEPSI KOMPENSASI 

DATA SKALA LOYALITAS 
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LAMPIRAN C  

RELIALIBILITAS DAN VALIDITAS DATA 

 

 

 

1. UJI RELIABILITAS DAN VALIDITAS SKALA PESEPSI 

KOMPENSASI 

2. UJI  RELIABILITAS DAN  VALIDITAS SKALA LOYALITAS 
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A. Reliabilitas dan Validitas Skala Persepsi Kompensasi 

1. Reliabilitas 

 
Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Valid 
60 

100

.0 

Exclu

deda 
0 .0 

Total 
60 

100

.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.835 24 

 

 
2. Validitas 

Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if Item Deleted 

Scale 
Variance if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item Deleted 

VAR0
0001 71.4667 52.897 .490 .826 

VAR0
0002 71.1167 52.478 .497 .825 

VAR0
0003 71.0667 54.368 .350 .831 

VAR0
0004 71.1000 52.566 .589 .823 

VAR0
0005 70.9667 51.762 .592 .821 

VAR0
0006 70.7333 55.860 .199 .835 

VAR0
0007 71.1833 54.254 .398 .829 

VAR0
0008 71.5500 52.760 .386 .829 

VAR0
0009 70.6833 56.118 .116 .839 

VAR0
0010 71.2667 53.792 .388 .829 
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VAR0
0011 71.3833 52.918 .388 .829 

VAR0
0012 71.3833 58.512 -.116 .850 

VAR0
0013 70.9167 53.298 .483 .826 

VAR0
0014 71.4833 51.813 .475 .825 

VAR0
0015 71.8000 54.061 .309 .832 

VAR0
0016 70.9500 52.726 .532 .824 

VAR0
0017 71.2000 52.841 .291 .835 

VAR0
0018 71.0500 49.269 .731 .814 

VAR0
0019 70.8000 50.807 .701 .817 

VAR0
0020 71.3167 51.949 .460 .826 

VAR0
0021 71.8000 54.502 .167 .842 

VAR0
0022 71.5000 52.695 .364 .831 

VAR0
0023 70.9167 55.705 .247 .834 

VAR0
0024 70.8833 53.664 .491 .827 
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B. Reliabilitas dan Validitas Skala Loyalitas 

1. Reliabilitas 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach'

s Alpha 

N of 

Items 

.924 38 

 
2. Validitas 

Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if Item Deleted 

Scale 
Variance if Item 

Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach
's Alpha if Item 

Deleted 
VAR

00001 110.2500 194.597 .148 .925 
VAR

00002 110.2167 194.918 .143 .925 
VAR

00003 110.5667 195.233 .069 .928 
VAR

00004 110.1500 192.943 .203 .925 

VAR
00005 110.4000 185.871 .537 .921 

VAR
00006 110.0000 185.356 .658 .920 

VAR
00007 110.1833 185.745 .560 .921 

VAR
00008 110.2333 184.623 .533 .921 

VAR
00009 110.1500 181.587 .790 .918 

VAR
00010 110.2000 191.180 .292 .924 

VAR
00011 110.1833 184.559 .714 .919 

VAR
00012 110.4833 187.373 .483 .922 

VAR
00013 110.0833 188.010 .515 .921 

Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Vali

d 
60 

10

0.0 

Excl

udeda 
0 .0 

Tota

l 
60 

10

0.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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VAR
00014 110.0667 186.775 .596 .920 

VAR
00015 110.5167 190.390 .287 .924 

VAR
00016 110.2167 189.190 .458 .922 

VAR
00017 110.2500 183.818 .525 .921 

VAR
00018 110.1667 187.023 .460 .922 

VAR
00019 110.1500 191.791 .240 .925 

VAR
00020 109.6333 189.931 .565 .921 

VAR
00021 110.1000 187.380 .539 .921 

VAR
00022 110.0667 183.623 .747 .919 

VAR
00023 110.0167 180.830 .783 .918 

VAR
00024 109.9333 185.826 .673 .920 

VAR
00025 110.2500 193.411 .208 .925 

VAR
00026 109.8667 186.524 .578 .921 

VAR
00027 110.6167 185.766 .509 .921 

VAR
00028 110.0333 186.270 .656 .920 

VAR
00029 110.0500 186.319 .666 .920 

VAR
00030 109.7500 187.682 .670 .920 

VAR
00031 110.1833 186.423 .544 .921 

VAR
00032 109.9167 192.112 .378 .923 

VAR
00033 109.6500 194.909 .204 .924 

VAR
00034 109.8667 195.812 .129 .925 

VAR
00035 110.1833 192.559 .248 .924 

VAR
00036 110.0500 180.286 .784 .918 

VAR
00037 109.8667 187.202 .681 .920 

VAR
00038 110.2000 184.942 .592 .920 
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LAMPIRAN D 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

  

1. UJI NORMALITAS SEBARAN 
2. UJI LINIERITAS 
3. UJI HIPOTESIS 
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A. Uji Normalitas 
 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Kompen

sasi Loyalitas 

N 60 60 

Normal Parametersa,b Mean 55.30 81.00 

Std. 

Deviation 
6.720 12.241 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 .135 

Positive .101 .135 

Negative -.059 -.091 

Test Statistic .101 .135 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

B. Uji Linieritas 
 

ANOVA Table 

 

S
um of 

Squares f 

M
ean 

Square  ig. 
Kompen

sasi * Loyalitas 
Bet

ween Groups 
(Combin

ed) 
1

913.150 9 
6

5.971 .634 005 
Linearity 5

42.545  5
42.545 1.660 000 

Deviatio
n from Linearity 

1
370.605 8 

4
8.950 .954 037 

Within Groups 7
51.450 0 

2
5.048   

Total 2
664.600 9    

 
Measures of Association 

 R 
R 

Squared Eta 
Eta 

Squared 
Kompensasi * 

Loyalitas 
.45

1 .204 .84
7 .718 
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C. Uji Hipotesis 
 

 

 

 

 

 

Correlations 

 
Komp

ensasi Loyalitas 
Komp

ensasi 
Pearson Correlation 1 .451** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 60 60 

Loyalit
as 

Pearson Correlation .451** 1 
Sig. (2-tailed) .000  

N 60 60 
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E. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DAN SURAT SELESAI 

PENELITIAN 
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Medan, 14 Desember 2018 

 

Kepada Yth. 

Bapak Dekan Fakultas Psikologi 

Di Jl Kolam Gd. PBSI SUMUT No.1 

Medan Estate – Medam 

Hal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian 

Dengan Hormat, 

Bersama ini kami sampaikan bahwa nama berikut ini : 

Nama : Dwi Ayub Pramana 

NPM : 148600365 

Telah melakukan penelitian di kantor PT. Cipta Power Service Medan 

Jalan Sei Binge No. 24-25 Medan Petisah, Kota Medan mulai tanggal 06 – 14 

Desember 2018 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : “Hubungan 

Antara Persepsi Kompensasi dengan Loyalitas Karyawan  di PT. Cipta Power 

Service”. Selama melakukan penelitian, yang bersangkutan dapat menjaga 

ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja kantor. Semoga hasil penelitian 

tersebut bermanfaat. 

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk 

dipergunakan sebagaimana mestinya 

 

Hormat Saya, 

 

 
Tanti Widya Sari 
PIC Of Region Sumatera 
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