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PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN KEPEMIMPINAN 
TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN  

PADA HOTEL BARONG BALI  
DI LEGIAN, KUTA-BADUNG 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata Indonesia merupakan sektor ekonomi terpenting di 

Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata Indonesia menempati urutan ketiga 

dalam penerimaan devisa negara setelah komoditi minyak dan gas bumi serta 

minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan 

mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh 

sebesar 10.74% dibanding tahun sebelumnya, dan menyumbangkan devisa 

bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat. Kekayaan alam dan 

budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata Indonesia. Alam 

Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis dengan 17.508 pulau yang 6.000 

diantaranya tanpa penghuni, serta garis terpanjang pantai ketiga setelah 

Kanada dan Uni Eropa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 

dengan penduduk terbanyak di dunia (Google Search : Pariwisata Indonesia). 

Bali merupakan salah satu bagian dari kepulauan Indonesia, dari sekian 

banyak daerah pariwisata yang ada di Indonesia, Bali telah dikenal oleh dunia 

internasional karena berbagai corak ragam budaya, pemandangan alam, 

kesenian, kultur dan kaya akan tempat wisata dan akomodasi  yang 

disediakan. Oleh karena itu Bali menjadi salah satu tujuan wisata dunia. 
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Jumlah kunjungan langsung wisatawan mancanegara dan wisatawan 

Nusantara ke Bali 5 tahun terakhir (2007 – 2011) disajikan seperti pada tabel 

1 berikut ini : 

Tabel 1 
Kunjungan Langsung Wisatawan Mancanegara dan Nusantara ke Bali 

Tahun 2007 – 2011 
 

Tahun 

Jumlah Kunjungan Langsung 

Wisatawan 
Total (Orang) Perubahan (%) 

Manca Negara 

(Orang) 

Nusantara            

(Orang) 

2007            1,664,854             2,848,644             4,513,498   -  

2008            1,968,892             2,899,794             4,868,686      7.87  

2009            2,229,945             3,521,135             5,751,080    18.12  

2010            2,493,058             4,646,343             7,139,401    24.14  

2011            2,756,279             5,675,121             8,431,400    18.10  

Jumlah           30,704,065     68.23  

Rata-rata            6,140,813    13.64 

 Sumber : Disparda Bali 
Dari data pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan 

wisatawan baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara yang 

datang ke Bali mengalami peningkatan yang signifikan dibanding setelah 

Bom Bali I tahun 2002 yang lalu. Kunjungan wisatawan tahun 2007 – 2011 

rata-rata mengalami peningkatan. Dari tahun 2007 sampai dengan 2008 

terjadi peningkatan sebesar 7,87%, peningkatan yang terjadi dari tahun 2008 

sampai dengan 2009 sebesar 18,12%, dan pada tahun 2009 sampai dengan 

2010 terjadi peningkatan sebesar 24,14%, dan pada tahun 2010 sampai 

dengan 2011 terjadi peningkatan sebesar 18.10%. Sehingga total peningkatan 

sebesar 68.23% dengan rata-rata peningkatan 13.64% per tahun. Hal ini 
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menunjukkan bahwa minat para wisatawan untuk datang ke Bali sangatlah 

besar sehingga akan berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata di 

Bali setelah lama terpuruk beberapa tahun yang lalu. 

Sektor pariwisata di Bali yang semakin berkembang terlihat dari 

semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di dalam bidang pariwisata 

salah satunya adalah penyediaan akomodasi khususnya Hotel. 

Berkembangnya industri akomodasi di Bali dewasa ini pasti membawa 

dampak persaingan yang semakin ketat sehingga pihak manajemen 

perusahaan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan keterampilannya dalam 

mengelola perusahaan yang dipimpinnya agar dapat tercapainya tujuan 

perusahaan. Berikut jumlah hotel di Bali pada tahun 2011 disajikan pada tabel 

2 berikut ini : 
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Tabel 2 
Jumlah Hotel di Provinsi Bali 

Tahun 2011 
 

No. 
Kabupaten 

Kota 

Pondok Wisata 

(unit) 

Hotel Melati  

(unit) 

Hotel 

Berbintang 

(unit) 

Jumlah 

Akomodasi 

(unit) 

1 Denpasar 44 183 23 250 

2 Badung 168 367 98 633 

3 Bangli 8 21 0 29 

4 Buleleng 91 114 10 215 

5 Gianyar 450 145 16 611 

6 Jembrana 18 44 0 62 

7 Klungkung 9 29 2 40 

8 Karangasem 126 89 6 221 

9 Tabanan 82 44 3 129 

  Jumlah 996 1036 158 2190 

Sumber : Disparda Bali 

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya bukanlah yang mudah 

karena ada berbagai masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan, salah 

satunya adalah masalah karyawan. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang 

baik antara sikap pimpinan dan jumlah insentif finansial yang diberikan 

kepada karyawan, yang membuat karyawan merasa puas, termotivasi, dan 

memberikan pelayanan jasa yang baik kepada para tamu yang menginap di 

hotel tempat mereka bekerja, sehingga hotel tersebut dapat mencapai tujuan 

dan bertahan dalam persaingan dalam dunia bisnis perhotelan. 

Di dalam usaha tersebut, manajemen perusahaan harus mampu 

memenuhi kebutuhan karyawan itu sendiri, satunya adalah pemberian 

kompensasi finansial sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan 
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kepada perusahaan. Dengan demikian mereka akan dapat bekerja dengan 

tenang dan tekun serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. 

Kompensasi adalah seluruh balas jasa baik berupa uang, barang 

maupun kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas 

kinerja yang disumbangkan kepada perusahaan (Gorda, 2006 : 190). 

Kewajaran kompensasi finansial dapat dinilai dan diukur dengan 

kebutuhan hidup minimum artinya kompensasi finansial yang diberikan dapat 

memenuhi kebutuhan setiap karyawan melalui pekerjaan dari mana mereka 

memperoleh penghasilan. Dengan demikian ganjaran yang pantas dalam hal 

ini yang dimaksudkan adalah para karyawan menginginkan kompensasi 

finansial yang mereka persepsikan sebagai adil dan segaris dengan harapan 

mereka. ( Malayu S.P. Hasibuan 2009 : 118 ) 

Kompensasi pada satu tingkat yang menjamin daya saing organisasi 

dan memberikan penghargaan yang memadai untuk para karyawan atas 

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kinerja mereka. Agar dapat 

menarik, memperhatikan dan memberi penghargaan pada karyawan para 

pemberi kerja memberikan beberapa jenis kompensasi. (Robert L.Mathis – 

John H.Jackson, 2006 : 419) 

1. Kompensasi dapat mengikat karyawan 

2. Kompensasi memberikan dorongan untuk menyelesaikan pekerjaan  

3. Kompensasi menginginkan adanya tunjangan lain seperti tunjangan 

kesehatan. 
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Pemberian kompensansi finansial yang layak  merupakan hal yang 

penting bagi karyawan, disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pemberian kompensasi finansial merupakan suatu penghargaan perusahaan 

terhadap potensi kerja mereka, yang dapat berpengaruh pada perilaku-perilaku 

karyawan dalam bekerja. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pemberian 

kompensasi finansial tidak hanya menguntungkan karyawan saja, tetapi juga 

perusahaan yang akan mendapatkan karyawan yang loyal terhadap 

perusahaan. 

Selain kompensasi finansial faktor kepemimpinan juga memegang 

peranan yang penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakkan dan 

mengarahkan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk 

menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi 

orang lain, untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil dan tujuan yang 

diharapkan (Edy Sutrisno, 2010 : 213). 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan. Namun tidak semua pemimpin adalah 

manajer dan begitu juga sebaliknya tidak semua manajer merupakan 

pemimpin. Hanya karena hak tertentu diberikan organisasi terhadap 

manajerial tidak menjamin bahwa mereka mampu memimpin secara efektif. 

Nonsanctioned Leadership merupakan kemampuan untuk memberikan 

pengaruh diluar struktur formal organisasi yang kepentingannya sama dan 

bahkan melebihi pengaruh formal ( Stephen P. Robbins, 2002 : 163 ). 
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Berhasil tidaknya pencapaian tujuan yang dimaksud sangat tergantung 

pada keahlian pimpinan dalam melaksanakan fungsi perusahaan, meliputi 

fungsi personalia, produksi, pemasaran, keuangan dan akuntansi. Selain itu 

juga tergantung kepada kemampuan pimpinan untuk mengkombinasikan 

fungsi-fungsi tersebut, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

Fungsi personalia merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh 

pimpinan, mengingat manusia adalah faktor penentu dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi perusahaan. Dengan demikian semakin disadari bahwa dalam 

suatu perusahaan manusia merupakan unsur terpenting. 

Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki 

keterampilan untuk mengatur dan mengelola suatu perusahaan secara efektif 

dan mampu melaksanakan kepemimpinannya secara efektif pula, seorang 

pemimpin yang bisa membimbing dan membuat bawahannya mau bekerja 

sama dengan baik dalam rangka tercapainya tujuan perusahaan, salah satu 

upaya yang dilakukan adalah adanya perhatian terhadap manajemen sumber 

daya manusia, dalam hal ini pimpinan perusahaan harus bisa 

menyeimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan karyawan dengan kebutuhan 

perusahaan yang dilandasi kebutuhan manusiawi. Karena dengan dipenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan karyawan, maka disiplin karyawan akan semakin baik. 

Mereka akan menyadari dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku serta 

berusaha semaksimal mungkin untuk menunjang kebutuhan perusahaan, 

sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

Hotel Barong Bali sebagai tempat melakukan penelitian, merupakan 

salah satu Hotel Berbintang 3 yang terletak di Legian,Kuta - Badung termasuk 
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dalam wilayah Kabupaten Badung adalah merupakan salah satu Hotel yang 

ikut terkena dampak persaingan yang sangat ketat tersebut, terutama dalam 

menarik wisatawan. 

Dengan demikian demi kelancaran kegiatan operasional perusahaan, 

pihak manajemen Hotel Barong Bali membuat kebijakan mengatur jumlah 

karyawan dan jadwal karyawan setiap bulannya. Sampai saat ini Hotel Barong 

Bali mempekerjakan 95 orang karyawan. 

Dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja karyawan, Hotel Barong 

Bali memberikan motivasi berupa kompensasi finansial kepada setiap 

karyawan. Berikut ini akan dicantumkan data pemberian kompensasi finansial 

yang diberikan kepada karyawan Hotel Barong Bali di Legian, Kuta - Badung 

setiap bulannya pada tahun 2011, dapat dilihat pada table 3 berikut ini : 

Tabel 3 
Jenis Kompensasi Finansial Karyawan Pada Hotel Barong  

Bali Legian, Kuta-Badung 
Tahun 2011 

 

No Bulan 

Jumlah Masing-masing Jenis Kompensasi Jumlah 
Gaji Tunjangan Tunjangan Uang Total 

Pokok Transport Hari Raya Service Kompensasi 
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 

1 Januari     124,800,000    5,760,000                      -  34,941,400   165,501,400  
2 Februari     124,800,000    5,760,000    115,700,000       79,060,800  325,320,800  
3 Maret     124,800,000    5,760,000                      -       64,756,600  195,316,600  
4 April     124,800,000  5,760,000                      -       54,943,900   185,503,900  
5 Mei     124,800,000    5,760,000                      -       76,388,100   206,948,100  
6 Juni     124,800,000  5,760,000                      -     108,046,000   238,606,000  
7 Juli     126,100,000    5,820,000                      -     145,641,000  277,561,000  
8 Agustus      126,100,000    5,820,000                      -     135,448,500  267,368,500  
9 September     126,100,000    5,820,000        6,500,000     127,349,000  265,769,000  

10 Oktober      126,100,000  5,820,000                      -     151,286,000  283,206,000  
11 November      123,500,000  5,700,000                      -     140,760,000  269,960,000  
12 Desember     123,500,000  5,700,000        2,600,000     138,387,000  270,187,000  
Jumlah   1,500,200,000  69,240,000     24,800,000  1,257,008,300  2,951,248,300  
Rata-rata      125,016,667  5,770,000      10,400,000     104,750,692  245,937,358.33  

Sumber : Hotel Barong Bali Legian 
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Berdasarkan tabel 3, terlihat bahwa jumlah kompensasi finansial yang 

diberikan kepada karyawan setiap bulannya cenderung berfluktuasi. 

Perusahaan menerapkan sistem penggajian jangka waktu bulanan dimana 

besarnya gaji pokok disesuaikan dengan jabatan dan masa kerja karyawan itu 

sendiri, tunjangan transport diberikan kepada masing-masing karyawan 

sebesar Rp 60.000 per bulan tanpa memperhatikan hari kerja, THR diberikan 

kepada masing-masing karyawan sebesar satu kali gaji pokok, yang diberikan 

setahun sekali menjelang Hari Raya Besar Agama yang dianutnya (menjelang 

Nyepi untuk Agama Hindu, Imlek untuk agama Budha, Idul Fitri untuk Islam 

dan menjelang Hari Natal untuk beragama Kristen). Uang service dibagikan 

secara merata kepada seluruh karyawan sebesar 10% dari jumlah omset 

penjualan perusahaan setiap bulannya dipotong dengan Loss and Breakage 

sebesar 10% dari omset penjualan tersebut. Tunjangan kesehatan  karyawan 

ditanggung melalui jamsostek dan dapat diclaim apabila karyawan mengalami 

masalah kesehatan, perusahaan tidak ikut menanggungnya. 

Meskipun pada Hotel Barong Bali Legian, Kuta - Badung karyawan 

telah diberikan kompensasi finansial seperti pada tabel 3 diatas, tetapi masih 

terdapat keluhan-keluhan karyawan tentang kompensasi finansial yang 

diberikan, seperti : 

1. Rendahnya  tunjangan transport yang diberikan, tidak sesuai dengan 

mahalnya harga BBM saat ini, mengingat banyak karyawan yang tinggal 

di luar Kuta. 
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2. Pemberian uang service kepada karyawan dianggap kurang adil, karena 

uang service dibagikan secara merata kepada semua karyawan tanpa 

melihat kinerja karyawan 

3. Tunjangan kesehatan yang diberikan, masih dianggap kurang memadai, 

karena tunjangan hanya melalui jamsostek dan ditanggung oleh karyawan 

yang bersangkutan tidak ada pembiayaan dari perusahaan. 

Selain kompensasi finansial faktor kepemimpinan juga memegang peranan 

yang penting. Pimpinan pada Hotel Barong Bali menerapkan gaya 

kepemimpinan partisipatif, yang mementingkan pelaksanaan kerjasama 

(partisipasi) para bawahan. Pimpinan menaruh perhatian yang besar dan 

keinginan yang kuat agar setiap orang mampu menjalin kerjasama dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing, yang tidak dapat dilepaskan dari 

kebersamaan dalam organisasi sebagai satu kesatuan.  

Meskipun demikian masih ada keluhan karyawan terhadap 

kepemimpinan pada Hotel Barong Bali yaitu : 

1. Pimpinan  belum melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. 

2. Pimpinan jarang mengarahkan karyawan dalam bekerja. 

3. Pimpinan jarang memberikan bimbingan kepada karyawan, sehingga 

pimpinan tidak bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dialami karyawan di tempat kerja. 

4. Pimpinan kurang tegas dan adil dalam memberikan sanksi kepada 

karyawan yang telah melanggar peraturan yang berlaku (adanya 

perbedaan perlakuan pimpinan terhadap orang-orang tertentu). 

5. Pimpinan tidak dapat memberikan teladan yang baik kepada para 

karyawan. 
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Sikap pimpinan yang seperti itu akan mempengaruhi dan memberikan 

dampak yang negatif bagi kepuasan kerja karyawan. 

Secara teoritis, kepuasan kerja karyawan tercermin dari beberapa 

indikator, salah satunya adalah tingkat absensi karyawan. Tingkat absensi 

karyawan pada Hotel Barong Bali Legian,Kuta - Badung selama tahun 2011 

dapat dilihat pada tabel 4 berikut : 

Tabel 4 
Tingkat Absensi Karyawan Hotel Barong Bali 

Tahun 2011 
 

 Sumber : Hotel Barong Bali 
 
 

Berdasarkan data pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa tingkat absensi 

karyawan di Hotel Barong Bali pada tahun 2011 cenderung berfluktuasi setiap 

bulannya, di mana rata-rata tingkat absensi karyawan sebesar 0,79% 

menunjukkan tingkat absensi rendah. Rendahnya tingkat absensi 

 
No 

 
 

 
Bulan 

 
 

Jumlah 
Tenaga 
Kerja 

(orang) 

Jumlah 
Hari 
Kerja 
(hari) 

Jumlah Hari 
Kerja 

Seharusnya 
(hari) 

Jumlah Hari 
Kerja Yang 

Hilang 
(hari) 

Jumlah Hari 
Kerja 

Senyatanya 
(hari) 

Prosentase 
Absensi 

 
 

1 2 3 4 5 = (3x4) 6 7=(5-6) 8=(6:5)x100% 
1 Januari 96  25            2,400  18            2,382                  0.75  
2 Februari 96  23            1,932  20            1,912                  1.04  
3 Maret 96  26            2,496  16            2,480                  0.64  
4 April 96  25            2,400  17            2,383                  0.71  
5 Mei 96  26            2,496  23            2,473                  0.92  
6 Juni 96  25            2,400  13            2,387                  0.54  
7 Juli 97  26            2,522  26            2,496                  1.03  
8 Agustus  97  25            2,425  14            2,411                  0.58  
9 September 97  25            2,425  12            2,413                  0.49  
10 Oktober  97  26            2,522  22            2,500                  0.87  
11 November  95  25            2,375  28            2,347                  1.18  
12 Desember 95  26            2,470  19            2,451                  0.77  

Jumlah  303          28,863  228          28,635                  9.52  
Rata-rata     25.25        2,405.25  19.00       2,386.25                  0.79  
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menunjukkan kepuasan kerja karyawan yang tinggi. Namun demikian dari 

hasil observasi dan wawancara masih terlihat ada karyawan yang datang 

terlambat dan pulang mendahului, istirahat melebihi waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul : “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Kepemimpinan terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Pada Hotel Barong Bali Legian, Kuta-Badung”. 

 
B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh kompensasi finansial dan kepemimpinan secara 

simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Barong Bali 

Legian, Kuta-Badung ? 

2. Bagaimana pengaruh kompensasi finansial dan kepemimpinan secara 

parsial terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Barong Bali Legian, 

Kuta-Badung ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara kompensasi 

finansial dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

Hotel Barong Bali Legian, Kuta-Badung Tahun 2011. 

b. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara kompensasi finansial 

dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada  Hotel 

Barong Bali Legian, Kuta-Badung Tahun 2011. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi Mahasiswa 

1) Untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama menuntut ilmu 

dibangku kuliah dan sekaligus menanggapi suatu kejadian 

memberikan sumbangan pemikiran serta pemecahannya. 

2) Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana 

Ekonomi (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa. 

b. Bagi Perusahaan   

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar 

pertimbangan oleh pimpinan maupun karyawan Hotel Barong Bali 

Legian,Kuta-Badung. Khususnya dalam melaksanakan kebijakan 

kompensasi finansial dan kepemimpinan untuk lebih meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. 

c. Bagi Fakultas/Universitas  

Hasil penelitian ini merupakan sumbangan atau tambahan kepustakaan 

serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut tentang 

pengaruh kompensasi finansial dan kepemimpinan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teoritis 

Pada landasan teori akan dikemukakan berbagai teori kompensasi 

finansial, kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan. Terlebih dahulu 

akan dikemukakan tentang teori manajemen sumber daya manusia karena 

kompensasi finansial, kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan 
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masih merupakan ruang lingkup dalam manajemen sumber daya 

manusia.  

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1) Pengertian Manajemen  

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan 

sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu (M.Manullang,            

2008 : 3). 

Manajemen merupakan proses kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin dan pengawasan yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih untuk mengelola sumber daya 

organisasi, baik instansi maupun non-instansi ke arah pencapaian 

tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

secara efektif dan efisien (Gorda, 2006 : 3). 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya 

lainnya. Secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu (SP. Hasibuan, 2009 : 9). 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa 

manajemen merupakan ilmu dan seni perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan 

pengawasan terhadap berbagai sumber daya organisasi dengan 
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melakukan kerja sama dengan orang lain yang dilaksanakan 

secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2) Pengertian Sumber Daya Manusia 

Berikut ini akan dikemukakan pendapat para ahli tentang 

pengertian Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber 

daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, ketrampilan, 

pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). 

Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya 

organisasi dalam mencapai tujuan (Edy Sutrisno, 2010 : 3). 

Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau 

dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha pencapaian 

tujuan organisasi (Veithzal Rivai, 2009 : 6). 

Sumber daya manusia adalah kemampuan baik potensial 

maupun efektif yang dimiliki oleh manusia (anggota organisasi) 

yang terdiri dari kecerdasan spiritual, kecerdasan berpikir,  

kecerdasan emosional dan keterampilan fisik (Gorda, 2006 : 10). 

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dikatakan sumber 

daya manusia adalah seseorang atau sekumpulan orang yang 

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerjanya pada suatu 

badan atau organisasi. 
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3) Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia mempunyai definisi 

sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja 

dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan 

secara terpadu (Edy Sutrisno, 2010 : 7). 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 

efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat (Melayu S.P.Hasibuan, 2009 : 10). 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses 

kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 

memimpin dan pengendalian tentang pemanfaatan Sumber Daya 

Manusia secara efektif dan efisien, baik yang berkaitan dengan 

penarikan, pengembangan, pemeliharaan, maupun pemberhentian 

yang diarahkan untuk mencapai tujuan individual, fungsional, 

organisasional, dan kemasyarakatan (Gorda, 2006 : 12). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan 

manajemen sumber daya manusia adalah rancangan sistem formal 

organisasi yang khusus berhubungan dengan bidang kepegawaian 

atau personalia dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan secara terpadu. 
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4) Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap 

kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku 

dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin 

terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang 

dimiliki perusahaan begitu canggih. Alat-alat canggih yang 

dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika 

peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan 

adalah sulit dan kompleks. Karena mereka mempunyai pikiran, 

perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang heterogen 

yang dibawa ke dalam organisasi. Karyawan tidak dapat diatur 

dan dikuasai sepenuhnya seperti mengatur mesin, modal atau 

gedung. 

Manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan 

kegiatannya mengenai pengaturan peranan manusia dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan secara optimal. Kegiatan tersebut 

akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi 

manajemen. Menurut Edy Sutrisno (2010 : 9-11), terdapat 

beberapa fungsi manajemen sumber daya manusia, antara lain : 

a) Perencanaan 

Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan 

tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara 

efektif dan efisien dalam membantu mencapai tujuan. 
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b) Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai 

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi, dalam bentuk 

bagan organisasi. 

c) Pengarahan dan pengadaan 

Pengarahan merupakan kegiatan memberi petunjuk kepada 

pegawai, agar mau kerja sama dan bekerja efektif serta 

efisien dalam membantu tujuan organisasi. Pengarahan 

dilakukan oleh pemimpin kepada pegawai agar mengerjakan 

semua tugasnya dengan baik. Adapun pengadaan merupakan 

proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi 

untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi.  

d) Pengendalian  

Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai 

agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan 

perbaikan atau penyempurnaan. 

e) Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoretis, konseptual, dan moral pegawai, melalui 

pendidikan dan pelatihan. 

 



 20 

f) Kompensasi  

Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung 

berupa uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan 

jasa yang diberikan kepada organisasi. Prinsip kompensasi 

adalah adil dan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primer. 

g) Pengintegrasian  

Pengintegrasian merupakan kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta 

kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. Di satu 

pihak organisasi memperoleh keberhasilan/keuntungan, 

sedangkan di lain pihak pegawai dapat memenuhi kebutuhan 

dari hasil pekerjaannya. 

h) Pemeliharaan  

Pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas, agar 

mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. 

i) Kedisiplinan  

Kedisiplinan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber 

daya manusia yang penting dan merupakan kunci 

terwujudnya tujuan organisasi, karena tanpa adanya 

kedisiplinan, maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. 

Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk 

mentaati peraturan organisasi dan norma sosial. 
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j) Pemberhentian  

Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seorang 

pegawai dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan 

oleh keinginan pegawai, keinginan organisasi, berakhirnya 

kontrak kerja, pensiun, atau sebab lainnya. 

b. Kompensasi Finansial  

1) Pengertian Kompensasi 

Kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang berupa 

uang atau bukan uang yang diberikan kepada karyawan secara 

layak dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan 

perusahaan (Edy Sutrisno, 2010 : 187). 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang 

atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan 

(Malayu S.P.Hasibuan, 2009 : 118). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kompensasi adalah 

segala bentuk pembayaran/imbalan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa dari kontribusi 

yang telah diberikan kepada perusahaan untuk mewujudkan 

tujuan perusahaan. 
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2) Pengertian Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial adalah sesuatu yang diterima oleh 

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

pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar oleh 

organisasi (Umar, 2008 : 16). 

Kompensasi finansial bagi organisasi atau perusahaan 

berarti penghargaan atau ganjaran berupa uang baik secara 

langsung berupa upah, gaji, komisi, dan bonus maupun secara 

tidak langsung berupa tunjangan-tunjangan, asuransi, bantuan 

sosial dan uang pensiun yang diberikan kepada para pekerja yang 

telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan (Hadari, 2008 : 95). 

Kompensasi finansial adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, yang mencakup gaji dan upah, ditambah 

tunjangan-tunjangan yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atas jasa yang diberikan oleh perusahaan (SP. Hasibuan, 2009 : 

118). 

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan 

kompensasi finansial adalah pembayaran oleh perusahaan kepada 

karyawan dalam bentuk finansial baik secara langsung maupun 

tidak langsung sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada 

perusahaan atau organisasi. 
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3) Jenis-jenis Kompensasi 

 Menurut Rivai (2009 : 360-363), jenis-jenis kompensasi terdiri 

dari : 

a) Kompensasi finansial langsung, yang terdiri dari : 

(1) Gaji  

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima 

karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya 

sebagai seorang karyawan yang memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan 

perusahaan. atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran 

tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya 

dalam sebuah perusahaan. 

(2) Upah  

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang 

jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-

ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan. 

(3) Insentif  

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan 

kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar 

yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari 
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upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan 

kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi 

berdasarkan kinerja (pay for performance plan). 

b) Kompensasi tidak langsung (fringe benefit) 

Kompensasi tidak langsung (Fringe benefit) merupakan 

kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan 

perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya 

berupa fasilitas-fasilitas, seperti : asuransi-asuransi, 

tunjangan-tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. 

c) Kompensasi non finansial yang meliputi : 

Karena karir (aman pada jabatan, peluang promosi, 

pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa), 

lingkungan kerja (dapat pujian, bersahabat, nyaman bertugas, 

menyenangkan, kondusif). 

4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi  

 Menurut (Malayu S.P. Hasibuan, 2009 : 128), faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya kompensasi antara lain sebagai berikut :  

a) Penawaran dan permintaan tenaga kerja  

  Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada 

lowongan pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif 

kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit daripada 

lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar.  
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b) Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan  

  Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk 

membayar semakin baik maka tingkat kompensasi akan 

semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan 

kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat 

kompensasi relatif kecil. 

c) Serikat Buruh/Organisasi Karyawan  

  Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh 

tidak kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi 

relatif kecil. 

d) Produktivitas Kerja Karyawan  

  Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka 

kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau 

produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka 

kompensasinya kecil. 

e) Pemerintah dengan Undang-Undang dan Kepres  

 Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan 

besarnya batas upah/balas jasa minimum. Peraturan 

pemerintah ini sangat penting upaya pengusaha tidak 

sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi 

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat 

dari tindakan sewenang-wenang. 
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f) Biaya Hidup/Cost of Living 

 Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat 

kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat 

biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat 

kompensasi/upah relatif kecil. Seperti tingkat upah di Bali 

lebih besar dari di Yogyakarta, karena tingkat biaya hidup di 

Bali lebih besar daripada di Yogyakarta. 

g) Posisi Jabatan Karyawan  

 Karyawan yang menduduki jabatan tinggi akan menerima 

gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang 

menduduki jabatan yang lebih rendah akan memperoleh 

gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang 

yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar 

harus mendapatkan gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 

h) Pendidikan dan Pengalaman Kerja  

 Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama 

gaji/balas jasanya akan semakin besar, karena kecakapan 

serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang 

berpendikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang maka 

tingkat gaji/kompensasinya kecil.  

i) Kondisi Perekonomian Nasional  

 Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) 

maka tingkat upah/kompensasi akan semakin besar, karena 
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akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika 

kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka tingkat 

upah rendah, karena terdapat banyak penganggur (disqueshed 

unemployment). 

j) Jenis dan Sifat Pekerjaan 

 Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai 

resiko (finansial, keselamatan) yang besar maka tingkat 

upah/balas jasanya semakin besar karena membutuhkan 

kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika 

jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan resiko (finansial, 

kecelakannya) kecil, tingkat upah/balas jasanya relatif 

rendah. 

5) Tujuan Kompensasi 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2009 : 121), tujuan pemberian 

kompensasi (balas jasa) antara lain : 

a) Ikatan kerjasama   

Dengan pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerjasama formal 

antara majikan dengan karyawannya. Karyawan harus mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib 

membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

b) Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 
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c) Pengaduan Efektif 

Jika program kompensasi diberikan cukup besar, pengaduan 

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih rendah. 

d) Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

e) Stabilitas Karyawan  

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsisten yang kompentatif maka stabilitas karyawan 

lebih terjamin karena turn-over relatif kecil. 

f) Disiplin  

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku. 

g) Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

h) Pengaruh Pemerintah  

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka  

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

 

 



 29 

6) Asas Kompensasi  

Menurut S.P. Hasibuan (2009 : 122), ada 2 asas yang harus melandasi 

pemberian kompensasi kepada para karyawan, antara lain : 

a) Asas Adil 

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus 

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko 

pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja dan memenuhi 

persyaratan internal konsistensi. 

Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang 

sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan 

dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan 

asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang layak, semangat 

kerja, disiplin, loyalitas dan stabilitas karyawan akan lebih baik. 

b) Asas Layak dan Wajar 

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi 

kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak 

adalah relatif, penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas 

batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang 

berlaku. 

c. Kepemimpinan  

1) Pengertian Pemimpin 

Berbicara mengenai kepemimpinan tidak akan lepas dari 

siapa yang memimpin yang sering disebut dengan pemimpin. 
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Pemimpin (leader) adalah orang yang membina dan 

menggerakkan seseorang atau sekelompok orang lain agar mereka 

bersedia, komitmen dan setia melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab didalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Gorda, 2006:151). 

Pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan 

wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan 

untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dalam mencapai suatu 

tujuan organisasi (Malayu S.P. Hasibuan, 2009:169). 

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas maka dapat 

dikatakan bahwa pemipin adalah orang yang memiliki kemampuan 

untuk membimbing, mengarahkan dan menggerakkan bawahan 

serta mampu mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok 

orang agar mereka mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab 

mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. 

2) Pengertian Kepemimpinan  

Pengertian kepemimpinan akan diuraikan seperti yang 

dikemukakan oleh para ahli berikut ini : 

Kepemimpinan adalah sifat atau karakter, atau cara 

seseorang di dalam upaya membina dan menggerakkan seseorang 

atau sekelompok orang, agar mereka bersedia, komitmen dan setia 

untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
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tanggungjawabnya untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Gorda, 2006:157). 

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi 

(Hasibuan, 2007:170). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa kepemimpinan adalah tipe, karakter, atau untuk 

mempengaruhi perilaku bawahannya secara positif, membimbing 

dan mengarahkan agar bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya sehingga tujuan perusahaan akan dapat dicapai. 

3) Fungsi Kepemimpinan  

Menurut Gorda (2006 : 162 – 164), fungsi kepemimpinan 

dalam hubungannya dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi 

perusahaan, yaitu : 

a) Fungsi kepemimpinan sebagai inovator 

Sebagai inovator, pemimpin dituntut untuk mengadakan 

berbagai inovasi-inovasi baik yang menyangkut 

pengembangan produk, sistem manajemen yang efektif dan 

efisien, maupun bidang konseptual yang keseluruhannya 

dilaksanakan dalam upaya mempertahankan dan atau 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

b) Fungsi kepemimpinan sebagai komunikator 

 Sebagai komunikator, maka pimpinan harus :   
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(1) Mampu menyampaikan maksud dan tujuan dari 

komunikasi yang dilakukan secara baik kepada 

seseorang atau sekelompok karyawan sehingga timbul 

pengertian mereka (komunikan). 

(2) Pemimpin harus mampu memahami, mengerti dan 

mengambil inti sari pembicaraan-pembicaraan orang 

lain. 

c) Fungsi kepemimpinan sebagai motivator 

Sebagai motivator, pemimpin merumuskan dan melaksanakan 

berbagai kebijakan yang mengarah kepada upaya mendorong 

karyawan untuk melaksanakan sesuatu kegiatan tertentu sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

d) Fungsi kepemimpinan sebagai kontroler 

Sebagai kontroler (pengendali), pemimpin melakukan fungsi 

pengawasan terhadap berbagai aktivitas perusahaan agar 

terhindari dari penyimpangan baik terhadap pemakaian sumber 

daya maupun didalam pelaksanaan rencana atau program kerja 

perusahaan sehingga pencapaian tujuan menjadi efektif dan 

efisien. 

4) Tipe dan Gaya Kepemimpinan  

a) Tipe Kepemimpinan  

Menurut Susilo Martoyo (2006:184-185) ada 6 tipe 

kepemimpinan yaitu : 

(1) Tipe pribadi, pada tipe kepemimpinan ini, kepemimpinan 

di dasarkan pada kontak pribadi secara langsung dengan 



 33 

bawahan-bawahannya. Tipe ini sifatnya umum dan 

sangat efektif secara relatif sederhana pelaksanannya. 

(2) Tipe non pribadi, pimpinan dengan tipe ini memberikan 

cermin kurang adanya kontak pribadi pimpinan yang 

bersangkutan dengan bawahan-bawahannya. Ini berarti 

hubungan pimpinan dengan bawahan-bawahannya hanya 

melalui sarana atau media tertentu sehingga dengan 

demikian hubungan tersebut bersifat tidak langsung atau 

bersifat “nonpersonal” (nonpribadi), dan biasanya 

hubungan yang demikian itu tidak dinamis. 

(3) Tipe otoriter, pemimpin tipe otoriter ini menganggap 

kepemimpinannya merupakan hak pribadinya dan 

berpendapat bahwa ia dapat menentukan apa saja dalam 

organisasi, tanpa mengadakan konsultasi dengan 

bawahan-bawahannya yang melaksanakan tugas tersebut. 

(4) Tipe demokratis, pemimpin tipe ini menitik beratkan 

pada partisipasi kelompok dengan memanfaatkan 

pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat 

kelompon. Inisiatif dari kelompok sangat dianjurkan oleh 

pimpinan dari tipe ini. Kegagalan dari kepemimpinan 

dari pimpinan tipe ini adalah apabila anggota kelompok 

tidak cakap dan kurang tergerak untuk bekerjasama. 

(5) Tipe paternalistik, tipe ini cenderung terlalu ke “bapak”–

an, sehingga sangat memikirkan keinginan dan 

kesejahteraan anak buah, terlalu melindungi dan 

membimbing. Karena itu agak bersifat “sentimentil”, 
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meskipun tujuannya baik, sehingga kepercayaan dan 

kebebasan kelompok tidak berkembang. Kelemahannya 

adalah tipe demikian biasanya tidak langsung dalam 

melaksanakan kepemimpinannya. 

(6) Tipe indigenous, pemimpin tipe ini timbul dalam 

organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat 

informil seperti perkumpulan sepak bola, sekolah dan 

sebagainya, dimana interaksi antar orang seorang dalam 

organisasi tersebut ditentukan oleh keasilan sifat dan 

pembawa pimpinan. 

b) Gaya Kepemimpinan  

Menurut Gorda (2006:164), ada 4 gaya kepemimpinan yaitu : 

(1) Kepemimpinan direktif, pada gaya kepemimpinan ini 

memungkinkan bawahan mengetahui apa yang 

diharapkan, memberikan arahan tentang apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana caranya, menjadwalkan 

pekerjaan yang akan dilakukan, mempertahankan 

standar-standar kinerja tertentu, memperjelas peranan 

pemimpin dalam kelompok. 

(2) Kepemimpinan supportif, pada gaya ini pemimpin 

melakukan berbagai usaha untuk membuat pekerjaan 

menjadi lebih menyenangkan, memperlakukan anggota-

anggota kelompok secara adil, bersahabat dan mudah 

bergaul, memperhatikan perhatian terhadap 

kesejahteraan para bawahan. 
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(3) Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, pada 

gaya ini pimpinan menentukan tujuan-tujuan yang 

menantang, mengharapkan tingkat kinerja tertinggi, 

menekankan peningkatan berkelanjutan dalam kinerja, 

menampikan keyakinan dalam memenuhi standar-

standar yang tinggi. 

(4) Kepemimpinan partisipatif, pada gaya ini pimpinan 

melibatkan bawahan, meminta sugesti-sugerti dari para 

bawahan, menggunakan sugesti-sugesti tersebut pada 

waktu membuat keputusan. 

d. Kepuasan  

1) Pengertian Kepuasan 

Kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang, atau selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima 

seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima (Robbins, 2006). Dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pekerja 

terhadap pekerjaannya baik positif maupun negatif. Seseorang 

dengan tingkat kepuasan tinggi menunjukan sikap yang positif 

terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas 

dengan pekerjaannya menunjukan sikap yang negatife terhadap 

pekerjaannya. 
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2) Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

Faktor – faktor yang mendorong kepuasan kerja karyawan 

adalah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang pantas, 

kondisi kerja yang mendukung, rekan sekerja yang mendukung, 

kepribadian yang baik, kecocokan pekerjaan dan disposisi genetic 

individual (Robbins, 2006 : 170 ) 

Dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan kerja yang dimiliki 

oleh masing-masing pegawai itu berbeda. Dengan mengetahui 

perbedaan ini maka pimpinan organisasi dapat menentukan 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

3) Teori Kepuasan Kerja  

Teori dua faktor (Two Factor Teory), dikemukakan oleh 

Herzberg yang menyimpulkan bahwa ketidakpuasan kerja dan 

kepuasan kerja muncul dari dua variabel yang terpisah. Variabel 

penyebab ketidakpuasan disebut dengan variabel hygiene 

didalamnya termasuk gaji, kondisi kerja dan kebijakan organisasi. 

Variabel penyebab kepuasan kerja disebut dengan motivator 

didalamnya terdiri dari prestasi, pengetahuan, tanggung jawab dan 

kemajuan, dimana semuanya berkaitan dengan isi pekerjaan dan 

prestasi kerja. 

Herzberg menyimpulkan bahwa jawaban yang diberikan 

orang – orang ketika mereka merasa senang dengan pekerjaannya 
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mereka berbeda dengan jawaban yang diberikan ketika mereka 

tidak senang. Faktor – faktor intrinsik seperti prestasi, pengakuan 

kerja itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan dan pertumbuhan 

tampaknya dikaitkan dengan kepuasan kerja. Bila mereka yang 

ditanyai merasa senang mengenai pekerjaan mereka, mereka 

cenderung menghubungkan karakteristik ini ke diri mereka sendiri. 

Akan tetapi, bila mereka merasa tidak puas maka mereka akan 

cenderung mengutip faktor – faktor ekstrinsik, seperti kebijakan 

dan pimpinan perusahaan, hubungan antara pribadi dan kondisi 

kerja. Herzberg juga menyatakan bahwa lawan dari kepuasan 

bukanlah ketidakpuasan, oleh karena itu menyingkirkan 

karakteristik yang tidak memuaskan dari dalam suatu pekerjaan 

tidak harus menyebabkan pekerjaan itu menjadi memuaskan. 

 

2. Publikasi Penelitian Sebelumnya  

Sebagai pembanding dalam penyusunan skripsi ini digunakan dua 

skripsi sejenis, yaitu :  

Penelitian pertama dilakukan oleh Bimbo Wijaya, NIM : 

09.32.122.014 lulus tahun 2010, Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa Denpasar, dengan mengambil judul “Pengaruh Kompensasi 

Finansial dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada 

Hotel Cianjur di Denpasar”. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan 

kompensasi finansial dan kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

karyawan pada Hotel Cianjur di Denpasar secara parsial maupun 

simultan dan untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hotel Cianjur 

Denpasar secara parsial maupun simultan. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa koefisien 

korelasi berganda adalah 0,661 berarti ada hubungan yang positif dan 

sangat tinggi antara kompensasi finansial dan kepemimpinan secara 

simultan dengan kepuasan kerja karyawan. Koefisien determinasi adalah 

43,69% berarti besarnya variasi hubungan antara kompensasi finansial 

dan kepemimpinan secara simultan dengan disiplin kerja karyawan 

adalah 43,69% sedangkan sisanya 56,31% ditentukan oleh variabel lain 

di luar kompensasi finansial dan kepemimpinan yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. Ujian signifikansi koefisien korelasi berganda 

diperoleh F-hitung adalah 17,85 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,15 

berada pada daerah penolakan Ho, maka Ho ditolak atau Hi diterima 

berarti memang benar ada hubungan yang positif dan nyata (signifikan) 

secara simultan antara kompensasi finansial dan kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja karyawan dan bukan diperoleh secara kebetulan. 

Persamaan garis regresi linier berganda antara kompensasi finansial dan 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan adalah : Y = 6,403 + 

0,216 X1 + 0,248 X2, sehingga dapat dinyatakan bahwa meningkatnya 

kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh meningkatnya kompensasi 
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finansial dan kepemimpinan secara simultan atau serempak. Uji 

signifikan regresi linier berganda t1-hitung adalah sebesar 3,723 dan t2-

hitung adalah 2,786 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,671, berada pada 

daerah penolakan Ho. Berarti memang benar ada pengaruh positif yang 

nyata (signifikan) antara kompensasi finansial dan kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja karyawan dan bukan diperoleh secara kebetulan. 

Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

sekarang, yaitu : 

a. Sama-sama mengadakan penelitian tentang sumber daya manusia 

terutama tentang kompensasi finansial, kepemimpinan dan kepuasan 

kerja karyawan. 

b. Sama-sama menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat. 

c. Menggunakan analisis yang sama, seperti analisis korelasi berganda, 

analisis regresi berganda, analisis determinasi, analisis t-test dan F-

test. 

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

sekarang yaitu : 

a. Obyek penelitian terdahulu dilakukan pada Hotel Cianjur di 

Denpasar, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Hotel 

Barong Bali Legian,Kuta Badung. 

b. Jumlah sampel penelitian sebelumnya sebanyak 50 orang sedangkan 

penelitian sekarang sebanyak 95 orang. 



 40 

Penelitian kedua dilakukan oleh I Gst.Agung Gede Maha Adiputra 

NPM : 07.32.121.09 lulus tahun 2011 Fakultas Ekonomi Universitas 

Warmadewa Denpasar, dengan mengambil judul “Pengaruh Kompensasi 

Finansial dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Karyawan Pada Hotel 

Lingsar di Denpasar”. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis 

hubungan secara simultan kompensasi finansial dan kepemimpinan 

terhadap disiplin kerja karyawan pada Hotel Lingsar di Denpasar. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh simpulan bahwa koefisien 

korelasi berganda adalah 0,690, menunjukkan secara simultan 

kompensasi finansial dan kepemimpinan secara simultan dengan disiplin 

kerja karyawan. Koefisien determinasi adalah 56,2% berarti besarnya 

variasi hubungan antara kompensasi finansial dan kepemimpinan secara 

simultan dengan disiplin kerja karyawan adalah 56,2% sedangkan 

sisanya 43,8% ditentukan oleh variabel lain di luar kompensasi finansial 

dan kepemimpinan yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Uji 

signifikansi koefisien korelasi berganda dengan menggunakan F-test, 

diperoleh F-hitung adalah 16,4844 lebih besar dari F-tabel sebesar 3,23 

berada pada daerah penolakan Ho, maka Ho ditolak atau Hi diterima 

berarti memang benar ada hubungan yang positif dan nyata (signifikan) 

secara simultan antara kompensasi finansial dan kepemimpinan terhadap 

disiplin kerja karyawan dan bukan diperoleh secara kebetulan.  
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Dari analisis linier berganda diperoleh persamaan garis linier 

berganda Y = 10,368 + 0,165 X1 + 0,485 X2, menunjukkan disiplin kerja 

karyawan dipengaruhi secara serempak oleh kompensasi finansial dan 

kepemimpinan, dimana pengaruh kompensasi finansial lebih besar 

terhadap disiplin kerja karyawan daripada pengaruh kepemimpinan. Uji 

signifikan koefisien regresi dengan menggunakan t-test, diperoleh                  

t1-hitung adalah 6,014 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,021 berada pada 

daerah penolakan Ho, maka  Ho ditolak dan Hi diterima, berarti memang 

benar ada pengaruh positif yang nyata (signifikan) antara kompensasi 

finansial terhadap disiplin kerja karyawan dan bukan diperoleh secara 

kebetulan.  

Adapun persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

sekarang, yaitu : 

a. Sama-sama mengadakan penelitian tentang sumber daya manusia 

terutama tentang kompensasi finansial, kepemimpinan dan kepuasan 

kerja karyawan. 

b. Alat analisis yang digunakan sama-sama menggunakan analisis 

korelasi berganda, analisis determinasi, F-test, analisis regresi linier 

berganda, dan t-test. 

c. Sama-sama menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan 

satu variabel terikat. 

Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian 

sekarang yaitu : 
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a. Obyek penelitian terdahulu dilakukan Hotel Lingsar Denpasar, 

sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Hotel Barong Bali 

Legian,Kuta - Badung. 

b. Jumlah sampel penelitian sebelumnya sebanyak 48 orang sedangkan 

penelitian sekarang sebanyak 95 orang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ini dinyatakan dalam bentuk skema sederhana 

tetapi utuh yang memuat pokok-pokok unsur penelitian dan tata hubungan 

antara pokok-pokok unsur penelitian tersebut. Skema kerangka pemikiran 

dari penelitian ini dapat dijabarkan seperti gambar 1 sebagai berikut : 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Kompensasi Finansial (X1): 
 

1. Kompensasi finansial dirasakan adil. 
2. Tunjangan transport meringankan beban 

biaya transport. 
3. Tunjangan kesehatan meringankan beban 

biaya berobat. 
4. Tunjangan hari raya meringankan beban 

biaya hari raya. 
5. Pembagian uang service berdasarkan 

kinerja. 
6. Ketepatan waktu pemberian kompensasi 

finansial. 
7. Jumlah kompensasi finansial sesuai dengan 

beban kerja. 
8. Kompensasi finansial memenuhi kebutuhan 

minimal karyawan. 
9. Kesediaan perusahaan membayar 

kompensasi finansial 
 

Kepemimpinan (X2): 
1. Kemampuan pimpinan untuk mengarahkan 

karyawan dalam bekerja. 
2. Kemampuan pimpinan untuk memberikan 

solusi kepada karyawan saat menghadapi 
masalah dalam bekerja. 

3. Kemampuan pimpinan sebagai komunikator. 
4. Kemampuan pimpinan sebagai motivator. 
5. Kemampuan pimpinan melaksanakan 

pengawasan. 
6. Gaya kepemimpinan mengutamakan 

hubungan kerja sama yang harmonis. 
7. Pimpinan tegas dan adil dalam mengambil 

keputusan terhadap karyawan. 
8. Tingkat kepercayaan bawahan terhadap 

pimpinan. 
9. Kemampuan pimpinan untuk memberikan 

teladan bagi bawahan. 

Kepuasan Kerja Karyawan (Y): 
1. Setiap tugas yang diberikan dapat 

terselesaikan dengan baik. 
2. Disiplin kehadiran dalam bekerja. 
3. Meningkatkan produktivitas kerja. 
4. Kesesuaian pribadi dengan pekerjaan. 
5. Dukungan rekan kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 
6. Kesempatan promosi jabatan. 
7. Penghargaan pekerjaan. 
8. Merasa bangga dan senang dengan 

pekerjaannya. 
9. Karyawan berharap mendapatkan 

penghargaan apabila bekerja dengan 
baik. 

10. Karyawan ingin diberi kesempatan untuk 
melakukan hal baru yang berlainan 
dengan pekerjaannya. 
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Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kepuasan kerja 

karyawan Hotel Barong Bali Legian, Kuta - Badung, dapat dipengaruhi oleh 

kompensasi finansial dan kepemimpinan. Dengan kata lain kompensasi 

finansial dan kepemimpinan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

  

F. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka yang telah 

diuraikan di atas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai dugaan / 

jawaban sementara yaitu : 

1. Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara 

kompensasi finansial dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Hotel Barong Bali Legian, Kuta - Badung. 

2. Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara 

kompensasi finansial dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Hotel Barong Bali Legian, Kuta - Badung. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Obyek Penelitian  

a. Tempat Penelitian 

       Penelitian ini dilakukan pada Hotel Barong Bali yang beralamat di 

Jalan Poppies II - Legian, Kuta – Badung. 
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b. Obyek penelitian 

Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah bidang sumber daya 

manusia khususnya adalah kompensasi finansial, kepemimpinan dan 

kepuasan kerja karyawan. 

2. Populasi dan Metode Penentuan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan (Sugiyono 2008 : 115). Metode sampling jenuh sering 

disebut metode pengumpulan data secara sensus, dimana seluruh 

populasi dijadikan respponden (Sugiyono, 2008 : 122). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel 

Barong Bali di Legian,Kuta - Badung sebanyak 95 orang. Pada penelitian 

ini 3/4 karyawan digunakan sebagai responden dengan metode 

pengambilan sampel. 

3. Identifikasi Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat, yaitu : 

a. Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang tidak 

dipengaruhi oleh variabel lainnya, dimana yang menjadi variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kompensadi finansial (X1) dan 

kepemimpinan (X2). 
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b. Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya, yang merupakan variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja (Y). 

4. Definisi Operasional Variabel 

Untuk mendefinisikan suatu variabel yang terkait dengan obyek 

penelitian, maka dibuat beberapa pengertian batasan operasional, yaitu : 

a. Kompensasi finansial, adalah respon karyawan Hotel Barong Bali di 

Legian, Kuta - Badung terhadap imbalan atau balas jasa yang telah 

diserahkan perusahaan dalam bentuk uang tunai yang diperoleh 

karyawan untuk pelaksanaan pekerjaannya dalam satuan rupiah. 

Indikator-indikator kompensasi finansial terdiri dari : 

1) Kompensasi finansial dirasakan adil. 

2) Tunjangan transport meringankan beban biaya transport. 

3) Tunjangan kesehatan meringankan beban biaya berobat. 

4) Tunjangan hari raya meringankan beban biaya hari raya. 

5) Pembagian uang service berdasarkan kinerja. 

6) Ketepatan waktu pemberian kompensasi finansial. 

7) Jumlah kompensasi finansial sesuai dengan beban kerja. 

8) Kompensasi finansial memenuhi kebutuhan minimal karyawan. 

9) Kesediaan perusahaan membayar kompensasi finansial. 

b. Kepemimpinan merupakan respon karyawan Hotel Barong Bali, 

Legian, Kuta - Badung terhadap sifat karakter atau kegiatan 

pimpinan untuk mempengaruhi perilaku karyawan secara positif, 

membimbing dan mengarahkan agar bekerja dengan lancar sehingga 
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tujuan perusahaan dapat tercapai dalam satuan kepuasan. Indikator-

indikator kepemimpinan terdiri dari : 

1) Kemampuan pimpinan untuk mengarahkan karyawan dalam 

bekerja. 

2) Kemampuan pimpinan untuk memberikan solusi kepada 

karyawan saat menghadapi masalah dalam bekerja. 

3) Kemampuan pimpinan sebagai komunikator. 

4) Kemampuan pimpinan sebagai motivator. 

5) Kemampuan pimpinan melaksanakan pengawasan. 

6) Gaya kepemimpinan mengutamakan hubungan kerja sama yang 

harmonis. 

7) Pimpinan tegas dan adil dalam mengambil keputusan terhadap 

karyawan. 

8) Tingkat kepercayaan bawahan terhadap pimpinan. 

9) Kemampuan pimpinan untuk memberikan teladan bagi bawahan. 

c. Kepuasan kerja karyawan adalah suatu sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang, atau selisih antara banyaknya ganjaran yang 

diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini 

seharusnya ditetapkan oleh pihak perusahaan dalam satuan 

kehadiran. Indikator-indikator kepuasan kerja karyawan terdiri dari : 

1) Setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. 

2) Disiplin kehadiran dalam bekerja. 

3) Meningkatkan produktifitas kerja. 

4) Kesesuaian pribadi dengan pekerjaan. 

5) Dukungan rekan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. 
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6) Kesempatan promosi jabatan. 

7) Penghargaan pekerjaan. 

8) Merasa bangga dan senang dengan pekerjaan . 

9) Karyawan berharap mendapatkan penghargaan apabila telah 

bekerja dengan baik. 

10) Karyawan diberi kesempatan untuk belajar melakukan pekerjaan 

diluar bidangnya. 

5. Jenis dan sumber data yang diperlukan 

a. Jenis Data Menurut Sifatnya    

1) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung dan berupa 

angka-angka seperti jumlah karyawan dan jumlah hari kerja 

karyawan. 

2) Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka dan 

tidak dapat dihitung, seperti sejarah perusahaan, struktur 

organisasi, persepsi karyawan terhadap kompensasi finansial, 

kepemimpinan dan kepuasan kerja. 

b. Jenis Data Menurut Sumbernya  

1) Data Primer  

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

yang diamati untuk pertama kalinya oleh peneliti, misalnya hasil 

jawaban dari kuisioner kompensasi finansial dan kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 
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2) Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti melainkan sudah dikumpulkan 

oleh pihak lain, misalnya dokumen-dokumen perusahaan maupun 

literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Observasi 

Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab langsung dengan pimpinan dan karyawan mengenai hal-hal 

yang terhubung dengan penelitian. 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

melihat catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada di 

perusahaan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. 

d. Kuisioner 

Kuisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar 

pertanyaan tertulis tentang masalah yang akan dibahas. 
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7. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian  

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap instrument-instrumen 

penelitian sangatlah penting dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian 

yang valid dan reliabel. 

Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur 

apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel-

variabel yang diteliti secara tetap. Ketentuan suatu instrumen dikatakan 

valid apabila memiliki koefisien korelasi pearson product moment (r) > 

0,3 atau lebih (Sugiyono, 2008 : 172). Sedangkan suatu instrumen 

dikatakan reliabel atau handal apabila memiliki koefisien Alpha 

Cronbach (α) > 0,60 atau lebih. Penyelesaian pengujian validitas dan 

reliabilitas menggunakan program SPSS Version 11.5 for Windows. 

Setelah diketahui validitas dan reliabiltas instrumen penelitian 

selanjutnya baru dilakukan análisis data. 

8. Teknik Analisis Data  

a. Analisa Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang 

bersifat bilangan atau berupa angka-angka. Sumber daya penelitian 

ini adalah penarikan data primer pada variabel kompensasi finansial, 

kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan dengan menggunakan 

kuisioner, dimana data yang diperoleh adalah bersifat kualitatif. Data 

tersebut dikuantitatifkan dengan memberikan skor pada masing-

masing jawaban responden. 
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Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2008 : 133). Setiap jawaban kuisioner mempunyai bobot 

atau skor nilai dengan skala likert sebagai berikut: 

1) Untuk jawaban a, sangat baik dengan skor 5 

2) Untuk jawaban b, baik dengan skor 4 

3) Untuk jawaban c, cukup baik dengan skor 3 

4) Untuk jawaban d, kurang baik dengan skor 2 

5) Untuk jawaban e, sangat kurang baik dengan skor 1 

Untuk mengetahui respon karyawan digunakan kriteria 

penilaian secara kualitatif menggunakan skala interval kelas dengan 

menginterpretasikan rata-rata skor menurut kategori penilaiannya. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

C (Interval Kelas ) = 
i)klasifikasK(Jumlah 

(Range) R
  

(Suyana Utama, SE, MS., 2009 : 21) 

Diketahui : 

K   = 5 kelas 

R    = nilai tertinggi – nilai terendah = 5 – 1 = 4 

C (Interval Kelas) = 80,0
5
4
=

 

Dari nilai interval kelas, maka diperoleh batas-batas klasifikasi 

(kriteria) dengan kategori penilaian sebagai berikut : 

Rata-rata skor 1,00 – 1,80 = Sangat Kurang Baik 

Rata-rata skor 1,81 – 2,60 = Kurang Baik 
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Rata-rata skor 2,61 – 3,40 = Cukup Baik 

Rata-rata skor 3,41 – 4,20 = Baik 

Rata-rata skor 4,21 – 5,00 = Sangat baik  

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian setelah 

dilakukan tabulasi data, maka selanjutnya dianalisis dengan analisis 

statistik, sebagai berikut : 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh perubahan kompensasi finansial dan kepemimpinan 

secara simultan terhadap perubahan kepuasan kerja karyawan. 

Hasil analisis dinyatakan dalam bentuk persamaan garis regresi 

linier berganda :  

Y = a + b1X1 + b2X2  

(Sugiyono, 2008 : 277) 

Dimana: 

Y  = Kepuasan kerja karyawan 

a  = Nilai konstan 

b1 = Koefisien regresi dari X1 

b2  = Koefisien regresi dari X2 

X1 = Kompensasi Finansial 

X2 = Kepemimpinan  

2) F-test 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh  secara 

simultan antara kompensasi finansial dan kepemimpinan dengan 
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kepuasan kerja karyawan adalah memang benar-benar nyata 

terjadi atau hanya diperoleh secara kebetulan. 

Fh =  
1)k)/(nR(1

/kR
2

2

---  

(Sugiyono, 2008 : 257) 

Dimana: 

F   = F-hitung 

R  = Koefisien korelasi berganda 

n  = Banyaknya responden  

k   = Banyaknya variabel bebas 

Langkah-langkah pengujiannya, adalah : 

a) Membuat formulasi hipotesis 

Ho : bi = 0,  berarti tidak ada pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan antara kompensasi 

finansial dan kepemimpinan dengan 

kepuasan kerja karyawan. 

Ho : bi > 0,  berarti ada pengaruh positif dan signifikan 

secara simultan antara kompensasi finansial 

dan kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

karyawan. 
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b) Ketentuan pengujian 

Menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 

kesalahan 5% (α = 0,05), derajat bebas pembilang : k dan 

derajat penyebut : n-k-l maka diperoleh nilai F-tabel 0,05 

(k;n-k-1). 

c) Kriteria pengujian 

(1) Jika F-hitung > F-tabel maka Ho ditolak berarti 

pengaruh signifikan. 

(2) Jika F-hitung < F-tabel, maka Ho diterima berarti 

pengaruh tidak signifikan. 

d) Gambar daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 2 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho 

 
 

 

 

 

 

 
Sumber : Supratno (2003 : 68) 
 
 

3) Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t) 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikan masing-

masing koefisien regresi (b1 dan b2). Sehingga diketahui apakah 

secara individual pengaruh perubahan kompensasi finansial dan 

Daerah  
Penerimaan H0 

     0 

Daerah  
Penolakan H0 

              F-tabel   F-hitung 
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kepemimpinan terhadap perubahan kepuasan kerja karyawan 

adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh 

secara kebetulan. 

t1 = 
(b1)

1

S
b

 

(Moh. Nazir, 2006 : 401)
 

Dimana: 

t1   = t-hitung 

b1   = Koefisien regresi ke-1 

S(b1)  = Standar error koefisien regresi X1 dan X2 

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

a) Membuat formulasi hipotesis 

Ho : b1, b2 = 0,  berarti tidak ada pengaruh yang positif 

dan signifikan secara parsial antara 

kompensasi finansial dan kepemimpinan 

dengan kepuasan kerja karyawan. 

Ho : b1, b2 ≠ 0,  berarti ada pengaruh yang positif dan 

signifikan secara parsial antara 

kompensasi finansial dan kepemimpinan 

dengan kepuasan kerja karyawan. 

b) Ketentuan pengujian 

Dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau tingkat 

kesalahan 5% ( α  = 0,05), derajat bebas kebebasan = n-k-l 

test dua sisi diperoleh nilai t-tabel. 
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c) Kriteria pengujian 

(1) Ho ditolak jika –t-tabel > t-hitung > t-tabel, berarti 

pengaruh signifikan. 

(2) Ho diterima –t-tabel < t-hitung < t-hitung < t-tabel, 

berarti pengaruh tersebut tidak signifikan. 

d) Gambar daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 3 

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho (t-test) 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono (2008 : 226)  

b. Analisis Kualitatif 

Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk 

melengkapi analisis kuantitatif yaitu dengan membuat uraian dari 

hasil penelitian pengaruh kompensasi finansial dan kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja karyawan, sehingga mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas tentang hasil penelitian dimana analisis kualitatif 

pada prinsipnya cenderung berwujud kata-kata. 
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H. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pembahasan maka dalam penulisan ini dibuatkan 

kerangka sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab dan masing-

masing bab yang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Adapun 

sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri dari : latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang mendukung penelitian 

terdiri dari: landasan teoritis, publikasi penelitian sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. Pada landasan teoritis diuraikan 

teori : manajemen sumber daya manusia, kompensasi, 

kepemimpinan, dan kepuasan kerja karyawan. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

Dalam bab III menguraikan metode penelitian, terdiri dari tempat 

dan obyek penelitian, metode penentuan responden, identifikasi 

variabel, definisi operasional variabel, jenis data yang diperlukan, 

metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV.  GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

Bab IV merupakan gambaran umum tempat penelitian, terdiri dari 

sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan 

deskripsi jabatan, personalia, dan aktivitas pemasaran. 
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BAB V.  DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab V merupakan data dan pembahasan, terdiri dari deskripsi data, 

analisis data dan pembahasan. Pada deskripsi data dibahas secara 

deskriptif data kompensasi finansial dan kepemimpinan serta 

kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya data analisis sesuai dengan 

teknik data dan dilakukan pembahasan untuk mencari makna yang 

lebih luas dari hasil analisis. 

BAB VI.  PENUTUP 

Bab VI merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil 

analisis  serta saran-saran yang diajukan sehubungan dengan hasil 

pembahasan tersebut yang sekiranya dapat dipakai oleh pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan dalam bidang manajemen 

sumber daya manusia khususnya kompensasi finansial,  

kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan. 
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