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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI DENGAN 
KETERLIBTAN KERJA 

Iqlima Kautsar 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Iqlima.kautsar@yahoo.com 

 

Abstrak 

Persepsi sebagai proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh 
seseorang, Individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara yang 
berbeda. Keterlibatan kerja sebagai “Pendekatan kerja yang dirancang untuk 
memastikan bahwa karyawan berkomitmen untuk tujuan dan nilai-nilai 
organisasi/perusahaan, termotivasi untuk memberikan kontribusi bagi 
keberhasilan organisasi/perusahaan, dan mampu pada saat yang sama untuk 
meningkatkan rasa kesejahteraan mereka sendiri”. Penelitian ini bertujuan untuk: 
(1) mengetahui hubungan antara Persepsi terhadap Kompensasi dengan 
Keterlibatan Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat perilaku Keterlibatan Kerja, (3) 
untuk mengetahui dampak Kompensasi pada karyawan, (4) untuk mengetahui 
Persepsi Kompensasi terhadap Keterlibatan Kerja pada karyawan. Penelitian ini 
menggunakan populasi karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
berjumlah 60 subjek yang dipergunakan sebagai sampel. Alat pengumpulan data 
yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah skala 
yaitu skala kompensasi dengan skala keterlibatan kerja. Sedangkan teknik analisi 
data menggunakan Product Moment dari Pearson. Berdasarkan hasil analisi data 
diperoleh koefisien korelasi𝑟𝑥𝑦 = 0,540 dengan sig. 0,000; p ≤ 0,01. Sehingga, 
dapat dikatakan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompensasi 
dengan keterlibatan kerja. Sumbangan efektif persepsi terhadap kompensasi 
dengan keterlibatan kerja sebesar 29% dan 71% sisanya dipengaruhi variabel 
lainnya. Keterlibatan kerja termasuk dalam kategori rendah dengan rerata empirik 
57,10 dan rerata hipotik sebesar 75. Tingkat persepsi terhadap kompensasi 
termasuk kategori sedang dengan rerata empirik 79,57 dan rerata hipotik sebesar 
80. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION WITH 
COMPENSATION TO EMPLOYEE ENGAGEMENT 
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Muhammadiyah University of Surakarta 

 
ABSTRACTION 

 

Perception as the process of giving meaning to the environment by a 
person, different individuals will see the same thing in a different way. Work 
engagement as "a working approach that is designed to ensure that employees are 
committed to the goals and values of the organization / company, motivated to 
contribute to the success of the organization / company, and is able at the same 
time to increase their own sense of well-being". This study aims to: (1) determine 
the relationship between the perception of compensation with the involvement of 
Labour, (2) to determine the level of behavior Involvement Work, (3) to 
determine the impact of compensation on employees, (4) to determine the 
perception of Compensation for Engagement Work on employees , This study 
uses Surakarta Muhammadiyah University employee population of 60 subjects 
were used as samples. Data collection tool that is used to get the data in this study 
is the scale of the compensation scale with the scale of job involvement. While 
data analysis technique using Pearson Product Moment. Based on the results of 
data analysis coefficient obtained korelasir_ (xy) = 0.540 with sig. 0,000; p ≤ 
0.01. Thus, it can be said there is a significant positive relationship between 
compensation and job involvement. Effective contribution perception of 
compensation with the involvement of labor by 29% and 71% were influenced by 
other variables. Work engagement is included in the low category with the 
average of 57.10 and a mean empirical mortgages amounted to 75. The level of 
perception of compensation medium category with a mean of 79.57 and a mean 
empirical mortgages by 80. 
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1. PENDAHULUAN 

Tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri menyebabkan perusahaan 
membutuhkan strategi khusus dalam menghadapi persangian. Karena strategi 
yang tepat dapat menghasilkan baik karyawan-karyawan maupun perusahaan-
perusahan yang terbaik. Setiap karyawan harus mengetahui dan memahami tugas-
tugasnya, dan juga antara pekerjaan sendiri dengan tugas-tugas orang lain. 
Sebaiknya setiap orang itu diberikan areal kerja tertentu, dimana ia dapat dengan 
bebas bisa mengembangkan inisiatif untuk mengembangkan kemampuan pribadi 
dan pekerjaannya. Karena itu setiap tugas harus sesuai dengan potensi dan 
kemampuan karyawan agar dapat bertanggung jawab dan merasakan tugasnya 
tersebut adalah bagian dari dirinya. Anorogo (dalam Arista Widiyanti, 2008) 

Karyawan perusahaan dalam hal penempatan mereka pada tugas-tugas yang 
sesuai dengan skill dan bakat masing-masing juga untuk memberikan training 
yang perlu bagi setiap karyawan agar mereka mampu menanggapi setiap 
permasalahan manusiawi di perusahaan dan lebih efisien memecahkan masalah-
masalah yang berkenaan dengan manusia dan masalah antar manusia di dalam 
perusahaan. Jadi ada pengaruh yang timbal balik di antara dunia perusahaan 
dengan para karyawannya. Berkaitan dengan ini banyak studi diarahkan untuk 
mempelajari masalah keterlibatan kerja karena dipelajari mampu melaksanakan 
tugasnya dengan sempurna. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menemukan beberapa 
fenomena seputar keterlibatan kerja di area karyawan. Diantaranya adalah sebelum 
karyawan terjun pada pekerjaannya, maka baik calon karyawan maupun yang sudah 
diangkat sebagai karyawan diberi training terlebih dahulu. Hal ini diberikan agar 
karyawan baru tersebut mengerti akan apa saja tugasnya, bagaimana seluk-beluk 
yang akan terjadi pada jenis pekerjaannya tersebut sehingga karyawan baru tersebut 
dipersiapkan agar mampu menghadapi permasalahan yang ada. Namun disisi lain 
dalam area yang peneliti wawancarai, baik breafing maupun evaluasi bukanlah 
sebuah agenda yang wajib untuk dilakukan agar dapat memberikan kritik maupun 
saran atau sebagainya. Hal tersebut justru akan dilakukan apabila terdapat 
permasalahan-permasalahan tertentu yang tidak dapat diselesaikan antar karyawan 
saja. Dalam hal ini pimpinan atau atasan kurang ikut andil dalam rangka 
membenahi kinerja karyawan yang ada. Pimpinan atau atasan hanya akan 
memberikan teguran (berupa lisan) apabila menemui salah satu karyawannya yang 
tidak disiplin. Padahal ketika ditanya perihal bagaimana kinerja karyawan pada 
areal tersebut. Narasumber mengatakan bahwa kita bekerja sebagaimana mestinya 
yang dianjurkan oleh pimpinan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan yang 
menjadi tanggung jawabnya harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Tidak 
ada motivasi berupa reward dari pimpinan apabila salah seorang karyawannya 
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menghasilkan prestasi. Sehingga karyawan kurang diberikan bersemangat dalam 
bekerjanya. Seorang pimpinan atau atasan yang ikut andil dalam urusan di 
wilayahnya, memberikan motivasi dan semangat dalam bekerja pada karyawan 
akan memberikan dorongan semangat kerja tersendiri bagi karyawannya. Karyawan 
akan  merasa diperhatikan oleh pimpinan dan merasa dianggap ikut mewujudkan 
cita-cita perusahaan. 

Selain kurangnya dukungan oleh pimpinan, karyawan dalam areal ini juga 
merasa kurang  diperhatikan perihal gaji/upah. Hasil wawancara peneliti 
mengatakan bahwa karyawan bekerja hanya mengikuti perintah saja jadi tidak ada 
hasil kreasi dan inovasi dari jerih pemikiran karyawannya juga tidak ada reward. 
Namun karyawan yang peneliti wawancarai merasa cukup dengan hasil yang ia 
peroleh sebab ia yang menjalankan tugasnya saja. 

Kerja merupakan aktivitas dasar yang dijadikan bagian yang esensial dari 
kehidupan manusia. Kerja merupakan aktivitas sosial yang memberikan isi dan 
makna pada kehidupan. Baik wanita maupun pria menyukai pekerjaan. Insentif 
kerja itu banyak sekali bentuknya, di antaranya adalah uang merupakan insentif 
yang paling tidak penting (pada kondisi normal). Dalam hal ini perusahaan, 
organisasi, lembaga dan jawatan merupakan bentuk centrum sosial yang 
memberikan status dan prestise sosial bagi wanita maupun pria dalam kebudayaan 
modern sekarang. Sebab lembaga dan perusahaan memberikan ganjaran materiil 
(barang-barang konsumtif dan uang) dan ganjaran sosial yang non materiil yaitu 
prestise dan status sosial. Namun tidak selamanya motif uang menjadi motif 
primer bagi karyawan. Karena ada banyak karyawan yang mendapatkan bayaran 
lebih tinggi di tempat baru, namun minta bekerja kembali di tempat lama 
walaupun ia menerima gaji yang lebih sedikit. Biasanya karyawan sedemikian itu 
menyukai jenis pekerjaan tertentu. Maka kebanggaan dan intens (minat) yang 
besar terhadap pekerjaan menjadi insensif kuat untuk mencintai suatu pekerjaan.  

Menurut Anorogo (dalam Arista Widiyanti, 2008) Kondisi itu terjadi karena 
pihak pemilik organisasi  khususnya di lingkungan organisasi profit 
(perusahaan/industri) terdapat kecenderungan untuk membayar upah serendah-
rendahnya atau sekecil mungkin, sedangkan para karyawan menginginkan 
upah/gaji dibayar sebesar-besarnya atau setinggi mungkin. Setiap organisasi harus 
mengatur system upah masing-masing kecuali di lingkungan pemerintahan yang 
system upahnya diatur secara sentral untuk seluruh Indonesia. Kompensasi atau 
upah/gaji sebagai penghargaan atas jasa karyawan/organisasi dalam bekerja harus 
layak manusiawi dan layak produksi / profesi. Layak manusiawi berarti 
jumlahnya harus mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonomis 
berdasarkan jenjang jabatan, keahlian dan senioritas karyawan organisasi. Untuk 
memenuhi kebutuhan fisik berarti gaji / upah serendah-rendahnya harus mampu 
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memulihkan energi (tenaga), agar karyawan organisasi dapat bekerja setiap hari 
dengan penuh semangat dan dedikasi.  

Dalam sisi yang lebih luas, sistem penghargaan finansial (upah pembayaran) 
dirancang agar mampu menarik perhatian, mempertahankan, dan mendorong 
karyawan, agar bekerja dengan produktif. Oleh karena itu, kompensasi harus 
dikelola seoptimal mungkin.  

Keseluruhan kompensasi yang diterima oleh seorang karyawan baik berupa 
kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung merupakan imbalan / 
penghargaan atas seluruh kontribusi yang diberikan pada organisasi dalam usaha 
mencapai tujuannya. Sistem upah / gaji ini sangat penting karena berpengaruh 
pada keterlibatan kerja seorang karyawan. Namun harus diakui bahwa kompensasi 
bukan merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi karena masih banyak 
faktor lain yang juga berpengaruh, namun di Negara berkembang pengaruhnya 
memang sangat dominan. 

Untuk mewujudkan system upah ini perlu dipenuhi prinsip pokok yakni (a) 
gaji/upah harus memenuhi prinsip layak manusiawi dan layak produksi / profesi, 
(b) gaji / upah harus memenuhi prinsip keadilan, yakni upah / gaji atau 
penghasilan karyawan harus adil, baik berupa keadilan internal maupun eksternal. 
Keadilan internal berarti jumlah sama antara pekerjaan / jabatan yang beban kerja 
dan tanggung jawabnya sama sebanding dalam satu organisasi. Keadilan ekternal 
berarti gaji/upah untuk suatu pekerjaan/jabatan di lingkungan suatu perusahaan 
sama atau sebanding jumlanya dengan gaji/upah pada perusahaan lain, untuk 
pekerjaan/jabatan yang sama. (Nawawi, 2003) 

Sistem kompensasi yang adil dan layak yang berlaku pada suatu perusahaan 
sangat penting guna memperoleh dan mempertahankan karyawan yang potensial 
atau berkualitas. Kompensasi yang adil maksudnya adalah segala pengorbanan 
yang dilakukan oleh karyawan seimbang dengan upah atau gaji yang diterimanya.  

Menurut Riani (2011) kompensasi yang tinggi dan layak juga dapat 
mempertahankan  karyawan yang ada. Jika karyawan merasa kompensasi yang 
diberikan perusahaan kepadanya cukup memadai untuk menghidupi diri dan 
keluarganya, maka ia akan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi manakala 
kompensasi yang mereka terima dari perusahaannya tidak memadai guna 
menghidupi diri dan keluarganya, maka mereka akan berfikir untuk keluar atau 
eksodus ke perusahaan lain yang sistem kompensasinya lebih baik dari 
perusahaan asal ia bekerja. Kalaupun mereka tetap bekerja pada perusahaan 
tersebut, maka mereka akan bekerja seadanya dan tidak bergairah dalam bekerja 
sehingga produktivitas kerjanya pun rendah. 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan maka  masalah  didalam  
penelitian  ini rumusannya adalah “Apakah ada hubungan antara persepsi 
terhadap kompensasi dengan keterlibatan kerja”. Berdasarkan rumusan masalah 
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tersebut penulis ingin membuktikan secara empirik dengan judul “Hubungan 
antara Persepsi terhadap Kompensasi dengan Keterlibatan Kerja”. 

 
2. METODE 

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta bagian/unit yang diambil adalah pada karyawan Perpustakaan, 
karyawan Tata Usaha Fakuktas Teknik, karyawan Tata Usaha Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, karyawan Badan Administrasi Umum dan satpam dengan 
cara mengisi skala kuisioner yang digunakan peneliti sebagai alat pengambilan 
data. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini menggunakan teknik cluster non random sampling dengan 
menggunakan korelasi product moment. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Table 1. Blueprint Skala Kompensasi Setelah Uji Validitas 

ASPEK 
Jumlah Aitem Valid 

Favorable Uunfavorable 
Cara yang adil, perbedaan besarnya 
kompensasi berdasarkan kecakapan, 
jabatan, tanggung jawab dan kondisi 
jabatan. 

4 5 

Tingkat umum kompensasi harus layak 
sejajar dengan kompensasi yang berlaku 
dalam pasar tenaga kerja. 

5 8 

Pembayaran yang sama untuk pekerjaan 
yang sama pula. 

5 5 

JUMLAH 14 18 
Hasil analisis skala kompensasi menunjukan ada 32 aitem yang valid. 

Table 2. Blueprint Skala Keterlibatan Kerja Setelah Uji Validitas 

ASPEK 
Jumlah Aitem Valid 

Favorable Uunfavorable 
Aktif berpartisipasi dalam pekerjaan. 8 2 
Mengutamakan pekerjaan. 10 2 
Pekerjaan penting bagi harga diri. 6 2 

JUMLAH 24 6 
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Hasil analisis skala keterlibatan kerja menunjukan ada 30 aitem yang 
valid. 

 

Table 3. Hasil Reliabilitas Skala Kompensasi dan Skala Keterlibtan 
Kerja 

VARIABEL Nilai Koefisien 
Reliabilitas 

Jumlah Aitem 
Valid 

Kompensasi Alpha (α) = 0,886 27 
Keterlibtan Kerja Alpha (α) = 0,870 18 

Hasil analisis skala kompensasi menunjukan bahwa terdapat 27 aitem 
yang valid dan skala keterlibatan kerja menunjukan bahwa terdapat 18 
aitem yang valid. 

 
3.2 Uji Asumsi 

Table 4. Uji Normalitas 

VARIABEL 
NILAI 

Kolmogorov-
Smirnov Z Signifikansi 

Keterlibatan Kerja 
0,955 0,322 

Hasil analisis data menunjukan variabel keterlibatan kerja memiliki 
sebaran distribusi normal atau dapat mewakili subjek dalam populasi 
tersebut. 

 

Table 5. Uji Linieritas 

 
NILAI 

F Signifikansi 

Linier 1,341 0,214 

Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas (kompensasi) dan 
variabel tergantung (keterlibatan kerja) memenuhi sebaran data linier. 
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3.3 Uji Hipotesis 

Table 6. Uji Hipotesis 
VARIABEL NILAI  

 Spearman 
Correlation 

Signifikansi 

Kompensasi  0,540 0,000 
Keterlibatan Kerja 0,540 0,000 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompensasi dengan 
keterlibatan kerja. Semakin baik suatu perusahaan dalam memberikan 
kompensasinya maka semakin baik pula keterlibatan kerja yang ditunjukan 
karyawan; begitu pula sebaliknya semakin buruk suatu perusahaan dalam 
memberikan kompensasinya maka semakin buruk pula keterlibatan kerja 
yang ditunjukan karyawan. 

 
Kategorisasi 

Table 7. Kategorisasi Skala  Kompensasi 

Skor Interval Kategori Rerata 
Empirik 

Rerata 
Hipotetik Frekuensi Prosentasi 

32 ≤X< 51,2 Sangat 
Rendah 

  0 0% 

51,2 ≤X< 70,4 Rendah   7 12% 
70,4 ≤X< 89,6 Sedang 79,57 80 48 80% 
89,6 ≤X< 
108,8 

Tinggi   5 8% 

108,8 ≤X< 
128 

Sangat 
Tinggi 

  0 0% 

Jumlah 60 100% 
Berdasarkan kategori skala kompensasi diketahui bahwa terdapat 0% 

(0 orang) yang memiliki kompensasi sangat rendah, 12% (7 orang) yang 
memiliki kompensasi rendah, 80% (48 orang) yang memiliki kompensasi 
sedang, 8% (5 orang) yang memiliki kompensasi tinggi dan 0% (0 orang) 
yang memiliki kompensasi sangat tinggi. 

Table 8. Kategorisasi Skala Keterlibatan Kerja 
Skor 

Interval Kategori Rerata 
Empirik 

Rerata 
Hipotetik Frekuensi Prosentasi 

30 ≤X< 48 Sangat 
Rendah 

  1 2% 
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48 ≤X< 66 Rendah 57,10  54 90% 
66 ≤X< 84 Sedang  75 5 8% 
84 ≤X< 102 Tinggi   0 0% 
108,8 ≤X< 
128 

Sangat 
Tinggi 

  0 0% 

Jumlah 60 100% 
Berdasarkan kategori skala keterlibatan kerja diketahui bahwa 

terdapat 2% (1 orang) yang memiliki keterlibatan kerja sangat rendah, 
90% (54 orang) yang memiliki keterlibatan kerja rendah, 8% (5 orang) 
yang memiliki keterlibatan kerja sedang, 0% (0 orang) yang memiliki 
keterlibatan kerja tinggi dan 0% (0 orang) yang memiliki keterlibatan kerja 
sangat tinggi. 

 
3.4 Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis product moment dari 
Sperman’s dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0 for windows 
diperoleh hasil koefisien korelasi rxy = 0,540 dengan sig. = 0,000; (p<0,01). 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis ang diajukan oleh peneliti yaitu 
bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kompensasi dengan 
keterlibatan kerja. Hubungan tersebut menunjukan bahwa semakin baik 
kualitas pemberian kompensasi suatu perusahaan makan semakin baik pula 
keterlibatan kerja karyawan pada perusahaan tersebut. 

Hal tersebut sesuai pendapat Muryanto (2011) Masalah kompensasi 
merupakan fungsi manajemen personalia yang paling sulit dan 
membingungkan. Tidak hanya karena pemberian kompensasi merupakan salah 
satu yang paling komplek, tetapi juga merupakan salah satu aspek yang paling 
berarti baik bagi karyawannya maupun organisasi. Bila perusahaan tidak 
memperhatikan kompensasi  bagi karyawannya maka akan semakin besar 
kemungkinan bagi perusahaan untuk kehilangan sumber daya manusia yang 
berkualitas tinggi dan berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Sumbangan efektif kompensasi dengan keterlibatan kerja sebesar 29%, 
ditunjukan oleh korelasi (r2) = 0,2916. Berarti masih ada 71% variabel lain 
yang memengaruhi kompensasi seperti Penawaran dan permintaan tenaga 
kerja, Kemampuan dan kesediaan perusahaan, Serikat buruh / organisasi 
karyawan, Produktifitas kerja karyawan, Pemerintahan dengan undang-undang 
dan keppres, Biaya hidup (cost of living), Posisi jabatan karyawan, Pendidikan 
dan pengalaman karyawan, Kondisi perekonomian nasional dan Jenis dan sifat 
pekerjaan. Hasil ini menunjukan bahwa persepsi terhadap kompensasi dengan 
segala aspek yang terkandung di dalamnya cukup memberikan kontribusi 
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terdahap keterlibatan kerja, meskipun yang mempengaruhi tidak hanya 
variabel tersebut saja. 

Variabel kompensasi memiliki rerata empirik (RE) sebesar 79,57 dan 
rerata hipotetik (RH) sebesar 80 yang menunjukan kompensasi dalam suatu 
perusahaan tergolong sedang.  terdapat 0% (0 orang) yang memiliki 
kompensasi sangat rendah, 12% (7 orang) yang memiliki kompensasi rendah, 
80% (48 orang) yang memiliki kompensasi sedang, 8% (5 orang) yang 
memiliki kompensasi tinggi dan 0% (0 orang) yang memiliki kompensasi 
sangat tinggi. 

Hal ini disesuaikan dengan kondisi pada saat peneliti mengambil data 
penelitian kepada subjek seperti halnya dengan aspek kompensasi yang 
dikemukan oleh Djumialji (dalam Andini, 2006) yaitu : Cara yang adil, 
perbedaan besarnya kompensasi berdasarkan kecakapan, jabatan, tanggung 
jawab, dan kondisi jabatan, Tingkat umum kompensasi harus layak sejajar 
dengan kompensasi yang berlaku dalam pasar tenaga kerja, dan pembayaran 
yang sama untuk pekerjaan yang sama pula. 

Variabel keterlibatan kerja memiliki rerata empiric (RE) sebesar 57,10 dan 
rerata hipotetik (RH) sebesar 75 yang menunjukan bahwa keterlibatan kerja 
tergolong rendah-sedang. terdapat 2% (1 orang) yang memiliki keterlibatan 
kerja sangat rendah, 90% (54 orang) yang memiliki keterlibatan kerja rendah, 
8% (5 orang) yang memiliki keterlibatan kerja sedang, 0% (0 orang) yang 
memiliki keterlibatan kerja tinggi dan 0% (0 orang) yang memiliki 
keterlibatan kerja sangat tinggi. 

Pada aspek keterlibatan kerja menurut Saleh dan Hosek (dalam Fred 
Luthans 2005) yaitu: pekerjaan adalah minat hidup yang utama, berpartisipasi 
aktif dalam pekerjaan, menganggap performa sebagai hal yang penting bagi 
harga dirinya, menganggap kinerja konsisten dengan konsep dirinya. Hal 
tersebut dapat dijadikan karyawan/pekerja untuk berlatih menerapkan pada 
diri individu sehingga dapat mewujudkan, menyiapkan serta menjadikan 
sumber daya manusia yang berkualitias. 

 
4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan  

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara persepsi terhadap kompensasi dengan keterlibatan kerja, (2) 

Sumbangan efektif variabel kompensasi dengan keterlibatan kerja sebesar 

29%, ditunjukan oleh korelasi (r2) = 0,2916. Yang berarti masih ada 71% 

variabel lain yang memengaruhi variabel kompensasi, (3) Tingkat variabel 
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kompensasi masuk dalam kategori sedang. Rerata empirik (RE) untuk variabel 

kompensasi sendiri adalah 79,57 dan erata hipotik (RH) variabel kompensasi 

sebsesar 80, (4) Tingkat variabel keterlibatan kerja temasuk dalam kategori 

rendah. Rerata empiric (RE) sebesar 57,10 dan rerata hipotik (RH) variabel 

keterlibatan kerja sebesar 75.  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh selama 

penelitian, maka penulis memberikan sumbangan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat: (1) Bagi pimpinan, mengingat hasil penelitian untuk vaiabel 

kompensasi tergolong sedang, maka untuk pimpinan diharapkan lebih 

meningkatkan sistem-sistem dalam pemberian kompensasi pada karyawannya 

antara lain meliputi : (a) Pengalokasian sumber daya manusia yang efisien. 

Fungsi ini menunjukan pemberian kompensasi pada karyawan yang 

berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik, (b) 

Pengunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dengan 

pemberian kompensasi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa 

perusahaan akan menggunakan tenaga karyawan dengan seefisien dan 

seefektif mungkin, (2) Bagi karyawan, berdasarkan hasil penelitian 

keterlibatan kerja karyawan yang tergolong sedang, adapun masukan untuk 

karyawan dalam meningkatkan keterlibatan kerja antara lain dengan: 

menjadikan pekerjaan adalah minat hidup yang utama, dapat berpartisipasi 

aktif dalam pekerjaan, menganggap performa sebagai hal yang penting bagi 

harga dirinya, dan menganggap kinerja konsisten dengan konsep dirinya. 

Selain itu juga menerapkan adanya harapan yang sangat besar terhadap 

pekerjaannya, adanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, 

adanya keterlibatan emosi terhadap pekerjaannya yaitu pekerja, adanya 

kebanggaan terhadap pekerjaannya, ambisi umum, dan adanya kesiapan 

menghadapi tugas, (3) Bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian 

dengan variabel kompensasi maupun keterlibatan kerja, agar dapat 

mengungkap lebih dalam lagi mengenai munculnya suatu permasalahan 

diantara kedua variabel tersebut dengan menambah variabel lain ataupun 

menambah jumlah subjek dalam penelitian.  



 

12 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Andini, R. (2006). Analisis Pengaruh Kepuasan Gaji, Kepuasan Kerja, Komitmen 
Organisasional terhadap Turnover Intention (Studi Kasus pada Rumah 
Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang). Tesis (Tidak Diterbitkan). 
Semarang: Universitas Diponegoro. 

Luthans, F. 2005. Organizational Behavior. McGraw-Hill, New York. 
Muryanto, E. (2011). Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja dengan Motivasi 

Kerja sebagai Variabel Moderating. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 
Riani, A. L. (2011). Perspektif Kompensasi Peruhasaan, CEO dan Karyawan. 

Surakarta: Yuma Pustaka. 
Widiyanti, A. (2008). Keterlibatan Kerja Ditinjau dari Kesesuaian Aspirasi Kerja 

pada Pekerja yang Ditekuni dan Tipe Kepribadian. Tesis (Tidak 
Diterbitkan). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
 


