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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Employee Engagement 

2.1.1  Pengertian Employee Engagement 

Employee engagement adalah ketersediaan karyawan dan  kemampuan 

untuk berkontribusi dalam kesuksesan perusahaan secara terus menerus. 

Rasa keterikatan terhadap organisasi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti faktor emosional dan rasional yang berkaitan dengan 

pekerjaan dan pengalaman kerja secara keseluruhan. Gallup dalam I Wayan 

Edi (2013), mendefinisikan employee engagement sebagai keterlibatan 

dengan antusiasme untuk bekerja.  

Federman (dalam Wulandari, 2016) mengatakan bahwa employee 

engagement sebagai suatu tingkat dimana seseorang memiliki komitmen 

terhadap sebuah organisasi sehingga menentukan bagaimana seseorang 

berperilaku dan berapa lama dia akan bertahan dalam posisinya tersebut. 

Thomas (dalam Wulandari, 2016) menggambarkan employee engagement  

dengan istilah worker engagement, yang diartikan sebagai suatu tingkat bagi 

seseorang yang secara aktif memiliki managemen diri dalam menjalankan 

suatu pekerjaan.  

Employee engagement dijelaskan sebagai sebuah konsep yang dinilai 

dapat  mengatur upaya-upaya karyawan yang sifatnya sukarela, yaitu ketika 

karyawan memiliki pilihan-pilihan, mereka akan bertindak lebih jauh untuk 
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kepentingan organisasi mereka. Karyawan yang terikat adalah  seorang yang 

terlibat penuh dalam pekerjaannya dan sangat antusias terhadap pekerjaan. 

Employee engagement menjadi suatu hal mampu berkontribusi positif 

pada pencapain perusahaan. Beberapa penelitian menyebutkan karyawan 

yang engaged lebih produktif dalam kinerjanya, memberikan layanan yang 

terbaik bagi customer nya, lebih sedikit untuk jumlah angka ketidak 

hadirannya, dan lebih loyal kepada perusahaan dibandingkan dengan  

karyawan yang disengaged. Peran penting employee engagement sangat 

membantu suatu perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. 

2.1.2 Elemen dari Employee Engagement 

Berntal – DDI dalam White papernya – Measuring Employee 

Engagement (DDI 2010) menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Development Dimension International Inc (DDI) 

menyimpulkan Employee engagement terdiri dari 3 elemen yaitu : Focused 

Work / Pekerjaan Yang Fokus, Interpersonal Support / Dukungan 

Interpersonal, Individual Value / Nilai-nilai Individu.  

a. Pekerjaan Yang Fokus   

Karyawan akan merasa engaged ketika mereka mendapatkan arah 

yang jelas, kinerja yang terlihat dan lingkungan kerja yang efisien. 

Disamping dorongan pribadi dan motivasi untuk berkontribusi, 

karyawan seharusnya mengerti dimana merka harus fokus pada 

usahanya. Tanpa strategi yang jelas, dan petunjuk dari pemimpin 
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seniornya, karyawan akan menghilangkan waktunya yang bernilai pada 

kegiatan yang tidak ada bedanya untuk kesuksesan organisasi.  

Sebagai tambahan, walaupun mereka mendapatkan arahan dari 

atasannya di tempat, karyawan harus menerima umpan balik untuk 

memastikan bahwa mereka sudah pada jalan yang tepat dan hal tersebut 

terlihat dari kinerjanya. Untuk hal tertentu, mereka harus tahu bahwa 

kinerja yang rendah tidak dapat diterima dan aka nada konsekuensinya 

terhadap hal tersebut.  

Karyawan ingin bekerja pada suatu lingkungan yang efisien dalam 

hal waktu, sumber daya dan anggarannya. Orang akam kehilangan ras 

loyal pada organisasinyanya ketika mereka melihat sesuatu yang 

berlebihan dan tidak efektif, Misalnya, karyawan akan merasa frustasi 

saat disuruh melakukan sesuatu yang tidak penting atau membuang 

waktu dalam meeting yang tidak perlu.  

b. Dukungan Interpersonal  

Karyawan akan merasa engaged bila bekerja dalam keadaan yang 

nyaman, dan lingkungan yang kooperatif. „Nyaman‟ dalam konteks 

disini adalah karyawan saling mempercayai satu sama lain, dan bisa 

dengan cepat menyelesaikan masalah yang muncul diantara mereka. 

Mereka bisa saling mendukung satu sama lain dan memfokuskan 

perhatian mereka pekerjaan yang benar-benar penting untuk mereka.  

Konflik akan menghabiskan waktu dan energi, harus segera 

diselesaikan dengan cepat. Penelitian lain dari perusahaan ‘The Great 
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Place to Work Institute’ juga menemukan bahwa kepercayaan dan 

harmoni diantara karyawan sebagai prinsip yang mendasari organisasi-

organisasi terbaik.  

Sebagai tambahan, karyawan tetap membutuhkan kerjasama untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemitraan antar departemen dan 

didalam kerja grup memastikan karyawan saling berkomunikasi dan 

mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk kerja mereka. 

c. Nilai – Nilai Individu 

Karyawan akan merasa engaged ketika mereka memberikan 

kontribusi sesuai kemampuan uniknya, pengalaman pemberdayaan dan 

kesempatan untuk pengembangan diri.  

2.1.3 Kategori Employee Engagement 

Menurut Gallup sebuah konsultan organisasi (dalam Wulandari, 2016), 

terdapat 3 perbedaan tipe orang dalam kategori engagement:  

a. Engaged (Terikat) 

Karyawan yang engaged adalah pembangun. Mereka tahu harapan-

harapan apa yang diinginkan dari peran mereka, oleh karena itu mereka 

dapat memenuhi dan mencapainya. Secara natural mereka memiliki 

keingintahuan tentang perusahaan dan tempat di mana mereka saat ini 

bekerja. Secara konsisten mereka melakukan pekerjaan dengan tingkatan 

yang tinggi. Mereka ingin menggunakan talenta atau bakat dan kekuatan 

mereka di tempat kerja setiap hari. Mereka bekerja dengan keinginan 
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yang besar dan mendorong inovasi dan menggerakkan organisasi untuk 

maju.  

Ciri dari karyawan yang engaged adalah antusias, semangat dan 

bergairah terhadap pekerjaan mereka, loyal, termotivasi, berkomitmen 

dan produktif. Mereka memiliki emosi yang kuat dan setia pada tempat 

kerja mereka dan terdorong untuk sukses.   

b. Not Engaged (Tidak terikat) 

Karyawan yang tidak terikat (not engaged) cenderung untuk 

berkonsentrasi pada tugas-tugas daripada sasaran-sasaran atau hasil yang 

mereka harapkan untuk diselesaikan. Mereka hanya ingin mengetahui 

apa yang harus dikerjakan kemudian melakukan dan mengatakan bahwa 

mereka telah menyelesaikannya. Mereka fokus pada pemenuhan tugas 

dibandingkan mencapai suatu hasil.  

Para karyawan yang tidak terikat cenderung merasa kontribusi 

mereka diabaikan, dan kemampuan mereka tidak memberi manfaat. 

Mereka seringkali merasa bahwa ini cara mereka karena mereka tidak 

memiliki hubungan yang produktif dengan para manajer atau dengan 

para rekan kerja mereka.  

Karyawan yang tidak terikat (not engaged) tidak terhubung secara 

psikologis dan secara total dengan perusahaan mereka. Mereka memang 

bekerja keras dan berkontribusi tetapi memiliki dorongan yang kurang 

untuk sukses dibandingkan dengan rekan kerja yang terikat dan 
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kemungkinan besar memiliki perilaku yang akan meninggalkan 

perusahaan jika ada tawaran yang lebih menarik di tempat lain.  

c. Actively Disengaged (Melepaskan Diri Secara Aktif) 

Karyawan yang secara aktif melepaskan diri dan hampir segala 

sesuatu secara konsisten mereka tentang. Mereka tidak hanya tidak 

bahagia di tempat kerja, tetapi justru sibuk memerankan 

ketidakbahagiaan mereka. Mereka menyebarkan benih-benih negative 

dalam setiap kesempatan. Setiap hari, pekerja yang secara aktif 

melepaskan diri merusak apa yang harus diselesaikan oleh rekan kerja 

mereka yang terikat.  

Karyawan dalam kategori ini secara emosi  dan secara kognitif 

“bercerai” dengan pekerjaan mereka, mereka memiliki suatu perasaan 

untuk keluar dari perusahaan meskipun secara fisik mereka berada di 

sana. Mereka tidak puas, tidak bahagia berada di dalam perusahaan 

tersebut dan mereka jelas memiliki pandangan yang negatif terhadap 

perusahaan, hal ini akan menular dan mengacaukan bagi organisasi.  

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Employee Engagement 

Menurut Lockwood (dalam Wulandari, 2016) employee engagement 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 

a. Kompensasi  

Salah satu penentu yang kuat dari sikap pekerja, motivasi, dan perilaku 

adalah kompensasi. Kompensasi digunakan untuk menarik, memotivasi, 

dan mempertahankan pekerja yang berpotensi menghantarkan 
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kesuksesan tujuan perusahaan. Ketika perusahaan mampu memberikan 

feedback yang sesuai dengan kontribusi yang diberikan karyawan pada 

perusahaan maka karyawan akan merasa dihargai oleh perusahaan yang 

dimana hal tersebut dapat memotivasi karyawan untuk lebih  

mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk perusahaan.   

b. Working life 

Kenyamanan kondisi lingkungan kerja menjadi pemicu terciptanya 

employee engagement. Ada beberapa kondisi lingkungan kerja yang 

diharapkan dapat menciptakan employee engagement.  

Pertama, lingkungan kerja yang memiliki keadilan distributif dan 

prosedural. Hal ini terjadi karena karyawan yang memiliki persepsi 

bahwa ia mendapat keadilan distributif dan prosedural akan berlaku adil 

pada organisasi dengan cara membangun ikatan emosi yang lebih dalam 

pada organisasi.  

Kedua, lingkungan kerja yang melibatkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan. Kondisi ini mempengaruhi karyawan secara 

psikologis, mereka menganggap bahwa mereka berharga bagi organisasi. 

Hal ini membuat karyawan akan semakin terikat dengan organisasi.  

Ketiga, organisasi yang memperhatikan keseimbangan kehidupan 

kerja dan keluarga karyawan. Dalam banyak penelitian dijelaskan bahwa 

ketika konflik antara pekerjaan dan keluarga terjadi, karyawan akan 

cenderung memutuskan keluar dari pekerjaan. 
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2.1.5 Keuntungan Employee Engagement Bagi Perusahaan 

Keuntungan memiliki karyawan yang engaged antara lain:   

a. Karyawan yang terikat akan tetap tinggal dalam perusahaan, menjadi 

pendukung yang baik bagi perusahaan, produk-produk yang dihasilkan 

serta pelayanan dan menyumbang kesuksesan bisnis sampai tingkat yang 

paling dasar.   

b. Mereka secara normal menunjukkan kinerja yang lebih baik dan lebih 

termotivasi.  

c. Terdapat hubungan yang signifikan antara employee engagement dan 

profitabilitas (keuntungan).  

d. Mereka membentuk sebuah hubungan emosi dengan perusahaan. Hal ini 

akan mempengaruhi sikap mereka terhadap klien atau nasabah 

perusahaan dan dengan demikian akan meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan peningkatan layanan.   

e. Mereka akan membangun keinginan yang kuat, berkomitmen serta 

memiliki kesejajaran dengan strategi dan tujuan organisasi.  

f. Meningkatkan kepercayaan para karyawan terhadap organisasi.   

g. Menciptakan suata rasa loyal dalam lingkungan yang kompetitif atau 

bersaing.  

h. Menyediakan suatu energi atau kekuatan yang tinggi dalam  lingkungan 

kerja.  

i. Mendorong pertumbuhan bisnis.   
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j. Membuat para karyawan menjadi duta merek yang efektif bagi 

perusahaan.  

2.1.6 Indikator Employee Engagement 

Employee engagement merupakan hal positif yang terkait dengan keadaan 

pikiran yang ditandai dengan semangat (Vigor), dedikasi (Dedication) dan 

penyerapan (Absorption) (Schaufeli et. al, dalam Wulandari, 2016).  

a) Aspek Vigor  

Vigor merupakan aspek yang ditandai dengan tingginya tingkat 

kekuatan dan resiliensi mental dalam bekerja, keinginan untuk berusaha  

dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan, gigih dalam menghadapi 

kesulitan.  

b) Aspek Dedication 

Aspek dedication ditandai oleh suatu perasaan yang penuh makna, 

antusias, inspirasi, kebanggaan dan menantang dalam pekerjaan. Orang-

orang yang memiliki skor dedication yang tinggi secara kuat 

mengidentifikasi pekerjaan mereka karena menjadikannya pengalaman 

berharga, menginspirasi dan menantang.  

Disamping itu, mereka biasanya merasa antusias dan bangga 

terhadap pekerjaan mereka. Sedangkan skor rendah pada dedication 

berarti tidak mengidentifikasi diri dengan pekerjaan karena mereka tidak 

memiliki pengalaman bermakna, menginspirasi atau menantang, terlebih 

lagi mereka merasa tidak antusias dan bangga terhadap pekerjaan 

mereka. 
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c) Aspek Absorption 

Aspek absorption ditandai dengan adanya konsentrasi dan minat 

yang mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu 

cepat dan individu sulit melepaskan diri dari pekerjaan sehingga dan 

melupakan segala sesuatu disekitarnya. Orang-orang yang memiliki skor 

tinggi pada absorption biasanya merasa senang perhatiannya tersita oleh 

pekerjaan, merasa tenggelam dalam pekerjaan dan memiliki kesulitan 

untuk memisahkan diri dari pekerjaan. Akibatnya, apapun 

disekelilingnya terlupa dan waktu terasa berlalu cepat.  

Sebaliknya orang dengan skor absorption yang rendah tidak merasa  

tertarik dan tidak tenggelam dalam pekerjaan, tidak memiliki kesulitan 

untuk berpisah dari pekerjaan dan mereka tidak lupa segala sesuatu 

disekeliling mereka, termasuk waktu. Karyawan yang terlibat 

menampilkan kekuatan yang lebih besar, dedikasi, dan totalitas pekerjaan 

mereka dan harus menunjukkan kinerja yang terus meningkat karena 

mereka fokus pada tanggung jawab dan tugas-tugas karyawan. 

2.2 Kompensasi 

2.2.1 Pengertian Kompensasi 

Manajemen kompensasi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan. Karyawan yang memiliki kompetensi umumnya melihat  

“bayaran yang tinggi” sebagai konsekuensi atas kemampuan yang 

dimilikinya. Tingkatan kompensasi menentukan gaya hidup, status dan 

perasaan karyawan terhadap perusahaannya.  
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Paket kompensasi sendiri terdiri atas gaji, tunjangan-tunjangan yang 

menjadi pengeluaran pokok secara kritis mempengaruhi posisi kompetitif 

perusahaan. Untuk lebih jelasnya, definisi kompensasi menurut para ahli 

antara lain sebagai berikut:  

Menurut Ardana (2012), kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada 

perusahaan. Menurut Handoko (2014) kompensasi adalah segala sesuatu 

yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 

Menurut Hasibuan (2013) kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh 

karyawan sebagai imbalan atas apa yang diberikan kepada perusahaan.  

Menurut Gary Dessler (2005), kompensasi karyawan merujuk pada 

semua bentuk gaji karyawan yang timbul dari pekerjaan mereka. Ungkapan 

„semua bentuk pembayaran‟ didalam definisi tidak termasuk manfaat non-

keuangan, tetapi semua kompensasi finansial langsung dan tidak 

langsung.karyawan saat ini tidak mau bekerja hanya untuk uang saja, 

mereka mengharapkan „ekstra‟ atau „tambahan‟. Tambahan ini dikenal 

sebagai imbalan kerja, juga dikenal sebagai tunjangan. Imbalan kerja 

merupakan bentuk non-finansial dari kompensasi yang ditawarkan di luar 

upah tunai.  

Berdasarkan definisi-definisi di atas penulis mencoba menarik 

kesimpulan: 
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1. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

konsekuensi kontribusi kinerja mereka pada perusahaan yang berupa 

finansial (gaji, komisi, insentif dll) dan berupa non-finansial (kebijakan 

dan lingkungan kerja yang nyaman) 

2. Pemberian kompensasi perusahaan memberi dampak pada kepuasan 

kerja, employee engagement, produktifitas karyawan dalam sebuah 

perusahaan.  

2.2.2 Tujuan Kompensasi 

Secara umum tujuan kompensasi adalah untuk membantu perusahaan 

untuk mencapai tujuan perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan 

internal dan eksternal. Selain itu tujuan kompensasi adalah untuk  

kepentingan karyawan, dan kepentingan pemerintah atau masyarakat.  

Supaya tujuan kompensasi tercapai dan memberikan kepuasan bagi 

semua pihak hendaknya program kompensasi diterapkan berdasarkan 

prinsip adil dan wajar serta sesuai dengan undang-undang. 

Tujuan kompensasi menurut Hasibuan (2013) adalah sebagai berikut: 

a. Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi maka akan terjalin kerjasama formal 

antar perusahaan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan 

tugasnya dengan baik dan perusahaan membayar kompensasi sesuai yang 

telah disepakati. 
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b. Kepuasan Kerja 

Dengan balas jasa maka karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan dan 

status sosial sehingga memeperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

c. Pengadaan Efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar maka pengadaan 

karyawan yang kompeten untuk perusahaan akan lebih mudah. 

d. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan sesuai maka manager akan lebih mudah 

memotivasi karyawan. 

e. Stabilitas Karyawan 

Dengan program kompensasiatas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin 

karena turnover relatif kecil. 

f. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 

akan semakin baik. 

g. Pengaruh Serikat Buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan konsisten dengan pekerjaannya. 

h. Pengaruh Pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai denagn undang-undang yang berlaku 

maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 
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Uraian di atas menggambarkan tujuan setiap perusahaan merancang 

sistem kompensasi adalah untuk memikat dan menahan karyawan yang 

kompeten. Sistem kompensasi akan efektif jika dapat memotivasi para 

karyawan untuk berkerja lebih baik lagi.  

2.2.3 Jenis Kompensasi 

Banyak pendapat yang menyatakan tentang jenis-jenis kompensasi yang 

diterima oleh karyawan. Menurut Rivai (2004) kompensasi terbagi menjadi 

dua yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. 

1. Kompensasi Finansial 

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung (tunjangan).  

a. Kompensasi finansial langsung 

Kompensasi finansial langsung adalah pembayaran berbentuk uang 

yang karyawan terima secara langsung. Terdiri atas pembayaran 

pokok ( gaji, upah), pembayaran prestasi, pembayaran insentif, 

komisi, bonus, bagian keuntungan, opsi saham, sedangkan 

pembayaran tertangguh meliputi tabungan hari tua, saham komulatif. 

b. Kompensasi finansial tidak langsung 

Kompensasi finansial tidak langsung adalah termasuk semua 

penghargaan keuangan yang tidak termasuk kompensasi langsung. 

Terdiri atas proteksi yang meliputi asuransi, pesangon, sekolah anak, 

pensiun. Kompensasi luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti 
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sakit, cuti hamil, sedangkan berdasarkan fasilitas meliputi rumah, 

biaya pindah, dan kendaraan. 

2. Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi non finansial terdiri atas karena karir yang meliputi 

aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, 

prestasi istimewa, sedangkan lingkungan kerja meliputi dapat pujian, 

bersahabat, nyaman bertugas, menyenangkan dan kondusif. 

Kompensasi jenis ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:  

a. Non financial the job (kompensasi berkaitan dengan pekerjaan)  

Kompensasi non finansial mengenai pekerjaan ini dapat berupa 

pekerjaan yang menarik, kesempatan untuk berkembang, pelatihan, 

wewenang dan tanggung jawab, penghargaan atas kinerja. 

Kompensasi bentuk ini merupakan perwujudan dari pemenuhan 

kebutuhan harga diri (esteem) dan aktualisasi (self actualization).  

b. Non financial job environment (kompensasi berkaitan dengan  

lingkungan pekerjaan)  

Kompensasi non finansial mengenai lingkungan pekerjaan ini 

dapat berupa supervisi kompetensi (competent supervision),  kondisi 

kerja yang mendukung (comfortable working  conditions), pembagian 

kerja (job sharing) (Mondy, 2003). 

2.2.4 Asas Kompensasi 

Menurut Elbadiansyah (2019) kompensasi (balas jasa) harus ditetapkan 

atas asas adil dan layak serta dengan memperhatikan undang – undang  
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perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapat perhatian 

dengan sebaik -baiknya supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang 

gairah dan kepuasan kerja karyawan. 

a.  Asas Keadilan 

Kompensasi mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi 

sehingga pemberian kompensasi yang tidak berdasarkan asas keadilan 

akan mempengaruhi kondisi kerja karyawan. Yang dimaksud dengan  

asas keadilan ialah adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang 

melakukan tugas dengan bobot yang sama.  

Dengan kata lain, kompensasi karyawan di suatu jenis pekerjaan 

dengan kompensasi karyawan di jenis pekerjaan yang lainnya, yang  

mengerjakan pekerjaan dengan bobot yang sama, relatif akan 

memperoleh besaran kompensasi yang sama.   

b. Asas Kelayakan dan Kewajaran  

Kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi 

kebutuhan dirinya beserta keluarganya, pada tingkatan yag layak dan 

wajar. Sehingga besaran kompensasi yang akan diberikan akan 

mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan 

yang akan dinikmati oleh karyawan beserta keluarganya. 

2.2.5 Sistem Pemberian Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2013), sistem pemberian kompensasi yang diterapkan 

antara lain:  
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1. Sistem Waktu  

Dalam sistem waktu besarnya kompensasi (Gaji, Upah) ditetapkan 

berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, bulan. Administrasi 

pengupahan sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan pada 

karyawan tetap maupun pekerja harian.  

Kebaikan sistem waktu ialah administrasi pengupahan mudah dan 

besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap. Sedangkan kelemahan 

sistem waktu ialah pekerja yang malaspun kompensasinya tetap 

dibayarkan sebesar perjanjian.  

2. Sistem Hasil  

Dalam sistem hasil besarnya kompensasi yang dibayarkan selalu 

didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya 

waktu mengerjakan. Sistem ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan 

tetap dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standard fisik seperti 

bagi karyawan dan administrasi.  

Kebaikan sistem hasil memberikan kesempatan kepada karyawan 

yang bekerja bersungguh-sungguh serta berprestasi baik akan 

memperoleh balas jasa yang lebih besar. Jadi prinsip keadilan benar-

benar diterapkan, pada system hasil yang perlu mendapatkan perhatian 

sungguh-sungguh adalah kualitas barang yang dihasilkan  karena ada 

kecenderungan dari karyawan untuk mencapai produksi yang lebih besar 

dan kurang memperhatikan kualitasnya.  
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Manajer juga perlu memperhatikan jangan sampai karyawan 

memaksakan dirinya untuk bekerja diluar kemampuannya sehingga 

kurang memperhatikan keselamatannya. Sedangkan untuk kelemahan 

sistem hasil ialah kualitas barang yang dihasilkan kurang baik dan 

karyawan yang kurang mampu balas jasanya kecil, sehingga kurang 

manusiawi.  

3. Sistem borongan  

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang menetapkan  

besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama 

mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem 

borongan cukup rumit dan lama mengerjakannya, serta banyak alat yang 

diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi dalam sistem borongan 

pekerjaan bisa mendapat balas jasa besar atau kecil tergantung atas 

kecermatan kalkulasi mereka. 

2.2.6 Indikator Kompensasi 

Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam proses 

pemberian kompensasi untuk karyawan. Menurut Henry Simamora (2004) 

mengemukakan, secara umum ada beberapa indikator kompensasi, yaitu:  

1. Gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan.  

2. Insentif yang sesuai dengan pengorbanan.  

3. Fasilitas yang memadai.  

4. Tunjangan yang sesuai dengan harapan. 
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2.2.7 Faktor yamg Mempengaruhi Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi 

antara lain sebagai berikut:  

a. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan  

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin 

baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, jika 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat kompensasi semakin kecil. 

b. Produktivitas Kerja Karyawan  

Jika prodiktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi 

akan semakin besar. Jika produktivitas kerja karyawan buruk serta sedikit 

maka kompensasinya kecil. 

c. Posisi Jabatan Karyawan  

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

kompensasi lebih besar. 

d. Pendidikan dan Pengalaman Kerja  

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

kompensasi yang diterima semakin besar, karena kecakapan serta 

keterampilannya semakin baik. 

2.3 Teori Keadilan Organisasi 

2.3.1 Pengertian Keadilan Organisasi 

Menurut  Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge (2008)  keadilan 

organisasi merupakan persepsi keseluruhan mengenai apa yang adil di 
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tempat kerja. Sedangkan menurut Moorhead dan Grifin (2013) keadilan 

organisasional merujuk pada persepsi orang-orang dalam organisasi 

mengenai keadilan.   

Teori keadilan menjelaskan bagaimana persepsi seseorang mengenai 

seberapa adil mereka diperlakukan dalam transaksi sosial di tempat kerja 

dapat mempengaruhi motivasi mereka. Teori motivasi ini didasarkan pada 

asumsi bahwa individu termotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan 

secara sama ditempat kerja. 

Menurut Jackson dan Schular (dalam Muslimin, 2017) memperlakukan 

pegawai dengan adil sangat baik bagi pegawai. Keadilan juga baik untuk 

bisnis, ketika pegawai diperlakukan dengan adil, mereka akan 

memperlakukan pelanggan dengan baik juga. Pegawai yang merasa tidak 

diperlakukan dengan adil bisa menjauhkan pelanggan. Keadilan merupakan 

keyakinan bahwa kita diperlakukan dengan adil dalam hubungan dengan 

orang lain sedangkan ketidakadilan sebagia keyakinan bahwa kita 

diperlakukan secara tidak adil dibandingkan dengan orang lain. 

Menurut Jhon M. Ivancevich dan Robert (dalam Muslimin, 2017) ada 

empat istilah penting dalam teori keadilan, yaitu:  

a. Orang (person) adalah kepada siapa keadilan dan ketidakadilan 

dipersepsikan.  

b. Perbandingan dengan orang lain (comparison other). Setiap kelompok 

atau orang yang digunakan oleh seseorang sebagai refrensi berkenaan 

dengan input dan hasil.  
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c. Karakteristik individu yang dibawa oleh seseorang ketempat kerja.  

d. Hasil apa yang diterima seseorang dari pekerjaan (misalkan tunjangan, 

pengakuan, dan gaji). 

Keadilan muncul ketika karyawan mempersepsikan bahwa rasio dari 

input mereka (usaha) terhadap hasil mereka (penghargaan) sama dengan 

rasio pada karyawan yang lain. Ketidakadilan muncul ketika rasio tersebut 

tidak sama, rasio input dan hasil seorang individu dapat lebih besar, atau 

kurang dari milik orang lain. 

Apabila hasil tambahan orang lain disebabkan karena masukannya yang 

lebih besar, perasaan keadilan masih bisa muncul. Namun, apabila orang-

orang yang diperbandingkan menghendaki hasil yang lebih besar dengan 

masukan yang sama, maka ketidakadilan negatif (negative inequity) yang 

akan dirasakan. Sedangkan seseorang akan mengalami ketidakadilan positif 

(positive inequity) ketika rasio hasil terhadap masukannya lebih besar dari 

pada rekan kerjanya. 

2.3.2 Macam – Macam Keadilan Organisasi 

2.3.2.1 Keadilan Distributif 

Keputusan organisasi mempengaruhi alokasi sumber/masukan dan 

outcomes dalam suatu organisasi. Berdasarkan teori equity, teori tentang 

keadilan distributif berhubungan dengan persepsi karyawan tentang 

kewajaran dan keseimbangan antara masukan (misalnya, usaha yang 
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dilakukan dan skill) yang mereka berikan dengan hasil (misalnya, gaji) 

yang mereka terima. 

Menurut Simpson & Kaminski (2007) keadilan distributif menunjuk 

pada keadilan yang diterima dalam pemberian penghargaan di dalam suatu 

organisasi seperti pembayaran yang tepat dalam waktu dan jumlah yang 

diterima dan tingkat manfaat.  

Keadilan distributif merupakan dasar pemikiran dalam teori keadilan. 

Adams (dalam Nugroho, 2010) menyarankan metode untuk menentukan 

apakah outcome yang diberikan adil. Metode tersebut adalah dengan 

menghitung rasio kontribusi/input seseorang (seperti tingkat pendidikan, 

kemampuan dan pengalaman) dengan outcome seseorang (seperti, gaji) 

dan membandingkannya satu sama lain. Ketentuan lain yang bisa 

dibandingkan adalah seseorang yang memiliki posisi atau pekerjaan yang 

sama.  

2.3.2.2 Keadilan Prosedural  

Keadilan prosedural menunjuk pada tingkat formal proses 

pengambilan keputusan yang dihubungkan dengan hasil, termasuk di 

dalamnya ketetapan dari beberapa sistem keluhan karyawan atau 

permohonan yang berkenaan dengan konsekuensi-konsekuensi pada tahap 

awal pengambilan keputusan (Simpson & Kaminski, 2007). 

Dua elemen penting dari keadilan prosedural adalah pengendalian 

proses dan penjelasan. Perusahaan harus  mengembangkan kebijakan 
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sebagai tuntunan umum dalam membersihkan suatu  koordinasi, 

konsistensi dan keadilan dalam menggaji karyawan. 

Pengendalian proses adalah peluang untuk mengemukakan 

pandangan seseorang tentang hasil-hasil yang diinginkan kepada para 

pembuat keputusan.  Sedangkan penjelasan adalah alasan-alasan secara 

jelas yang diberikan kepada seseorang oleh manajemen atas hasil. Jadi 

agar karyawan menganggap adil sebuah proses, mereka harus merasa 

bahwa mereka mempunyai kendali atas hasil dan  bahwa mereka diberi 

penjelasan yang memadai tentang alasan munculnya hasil  tersebut.  

Menurut Raymond A. (2011) ada enam prinsip penting yang 

menentukan apakah orang merasa prosedur yang mereka terima sudah 

cukup adil. Prinsip-prinsip itu meliputi konsistensi, peniadaan bias, 

keakuratan informasi, kebermungkinan koreksi, keterwakilan, kesatuan. 

Menurut Cropanzano et al. (2007) ada 6 dimensi dari keadilan prosedural 

yaitu sebagai berikut:  

a. Konsistensi: semua karyawan diperlakukan sama.  

b. Kurangnya bias: tidak ada orang atau kelompok diistimewakan atau  

diperlakukan tidak sama.  

c. Keakuratan: keputusan dibuat berdasarkan informasi yang akurat.  

d.  Pertimbangan wakil karyawan: pihak-pihak terkait dapat memberikan 

masukan  untuk pengambilan keputusan.  

e. Koreksi: mempunyai proses banding atau mekanisme lain untuk 

memperbaiki kesalahan. 
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f. Norma pedoman profesional tidak dilanggar.  

2.3.2.3 Keadilan Interaksional 

Yaitu persepsi individu tentang tingkat sampai mana ia diperlakukan 

dengan martabat, perhatian dan rasa hormat (Stephen P. Robbins, 2008). 

Ketika individu di perlakukan dalam cara yang tidak adil mereka akan 

merespon dengan membalas dendam. Terdapat empat faktor penentu 

keadilan  interaksional yaitu penjelasan, kepekaan sosial, ketegangan dan 

empati. Penggunaan sistem yang mendorong keadilan interaksional di 

lintas organisasi akan menciptakan karyawan yang lebih terpuaskan dan 

angkatan kerja yang lebih produktif (Raymond A., 2012). 

2.3.3 Indikator Keadilan Prosedural 

Indikator-indikator dari keadilan procedural yang dikembangkan oleh 

Colquitt (2001), yaitu:  

1. Kendali proses: menunjukan penilaian mengenai kesempatan yang 

diberikan untuk mengungkapkan pandangan selama peraturan 

diterapkan.  

2. Kendali keputusan: menunjukan penilaian mengenai kesempatan yang 

diberikan dan diwakili oleh persatuan pegawai untuk ikut mengawasi 

penerapan peraturan.  

3. Konsistensi: menunjukan penilaian mengenai konsisitensi penerapan 

peraturan.  

4. Bebas prasangka: menunjukan penilaian mengenai tidak adanya 

diskriminasi perlakuan.  
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5. Akurasi informasi: menunjukan penilaian mengenai keakuratan 

informasi yang digunakan untuk membuat keputusan.  

6. Mampu koreksi: menunjukan penilaian mengenai proses banding atau 

mekanisme lain yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan.  

7. Etika dan moral: menunjukan penilaian mengenai norma pedoman 

profesional dalam penerapan peraturan. 

Ketika karyawan mempersepsikan tingkat keadilan prosedural yang 

tinggi, mereka lebih berpeluang termotivasi untuk berpartisipasi dalam 

aktivitas, untuk mengikuti aturan, dan menerima hasil yang relevan sebagai 

keadilan (Moorhead, 2013).  

Namun, jika pekerja mempersepsikan ketidakadilan prosedural yang 

lebih besar, mereka cenderung menarik diri dari kesempatan untuk 

berpartisipasi, untuk kurang menaruh perhatian pada peraturan dan 

kebijakan, dan melihat hasil yang relevan sebagai ketidakadilan. Persepsi 

atas ketidakadilan prosedural dapat di barengi dengan interpretasi 

berdasarkan pada kekuasaan dan perilaku politis orang lain. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Di bawah ini merupakan beberapa penelitian yang yang telah dilakukan 

berkaitan dengan kompensasi, keadilan prosedural dan employee 

engagement, adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

PENELITI 

(TAHUN) 

JUDUL 

PENELITIAN 

VARIABEL 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN 

Dian Indiana 

Dewi (2012) 

Pengaruh 

Kompensasi dan 

Penilaian Kerja 

Terhadap 

Employee 

Engagement di 

PT. Asuransi Jasa 

Indonesia 

(Persero) Kantor 

Pusat 

X1 = Kompensasi 

X2 = Penilaian Kerja 

Y = Employee 

Engagement 

Kompensasi signifikan 

mempengaruhi employee 

engagement di PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Pusat. Semakin baik 

pelaksanaan praktik 

kompensasi di PT. Asuransi 

Jasa Indonesia (Persero) 

Kantor Pusat, maka akan 

semakin meningkatkan 

employee engagement di 

kalangan karyawan. 

Asep 

Rukmana 

(2012) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional 

dan Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Employee 

Engagement di 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

X1 = Kepemimpinan 

Transformasional 

X2 = Budaya 

Organisasi 

Y = Employee 

Engagement 

Secara simultan 

kepemimpinan dan budaya 

organisasi mempengaruhi 

Employee Engagement 

karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Muhammad 

Riza (2013) 

Pengaruh Budaya 

Organisasi 

Terhadap 

Employee 

Engagement 

(Studi pada 

Karyawan PT. 

Primatexco 

Indonesia di 

Batang) 

X = Budaya 

Organisasi 

Y = Employee 

Engagement 

Semakin baik budaya 

organisasi maka semakin 

tinggi employee engagement, 

semakin buruk budaya 

organisasi maka semakin 

rendah Employee Engagement. 

Antonius M 

Claret 

Hermawan 

Harry N 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Status/Pengakuan 

dan Kesempatan 

X1 = Kompensasi 

X2 = Status 

/Pengakuan 

X3 = Kesempatan 

Kompensasi tidak berpengaruh 

terhadap tingkat Employee 

Engagement karyawan di 

Universitas Sanata Dharma 
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Keadilan Prosedural 

(X2) 

Employee 

Engagement (Y) 

H1 

H3 

H2 

(2014) Berkembang 

Terhadap Tingkat 

Employee 

Engagement pada 

Karyawan 

Universitas 

Sanata Dharma 

Berkembang 

Y = Employee 

Engagement 

Yogyakarta 

Nisa Ayu 

Wulandari 

(2016) 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Budaya 

Organisasi dan 

Kompensasi 

Terhadap 

Keterikatan 

Karyawan (Studi 

Kasus pada Bank 

Syariah Mandiri) 

X1 = Kepemimpinan 

X2 = Budaya 

Organisasi 

X3 = Kompensasi 

Y = Keterikatan 

Karyawan 

Secara simultan variabel 

kepemimpinan, budaya 

organisasi dan kompensasi 

berpengaruh signifikan 

terhadap keterikatan karyawan 

di Divisi Strategi Procurement 

Grup (SCG) pada Bank 

Syariah Mandiri 

 

2.5 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Konsep 

 

     Kompensasi (X1) 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis 

merupakan dugaan sementara yang mungkin benar dan mungkin salah 

sehingga dapat dianggap sebagai kesimpulan yang sifatnya sementara. 

Maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

2.6.1 Hubungan Kompensasi dengan Employee Engagement 

Menurut Hasibuan (2013) kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung ataupun tidak langsung yang diterima oleh 

karyawan sebagai imbalan atas apa yang diberikan kepada perusahaan. 

Kompensasi dalam suatu perusahaan dapat berupa uang, program asuransi, 

cuti dll. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012), kompensasi 

signifikan mempengaruhi employee engagement di PT. Asuransi Jasa 

Indonesia (Persero) Kantor Pusat. Semakin baik pelaksanaan praktik 

kompensasi di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Pusat, maka 

akan semakin meningkatkan employee engagement di kalangan karyawan. 

Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Kompensasi memiliki pengaruh signifikan terhadap employee 

engagement.  

2.6.2 Hubungan Keadilan Prosedural dengan Employee Engagement 

Keadilan prosedural menunjuk pada tingkat formal proses pengambilan 

keputusan yang dihubungkan dengan hasil, termasuk di dalamnya ketetapan 
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dari beberapa sistem keluhan karyawan atau permohonan yang berkenaan 

dengan konsekuensi-konsekuensi pada tahap awal pengambilan keputusan 

(Simpson & Kaminski, 2007). 

Dalam praktik keadilan prosedural, suatu perusahaan harus  

mengembangkan kebijakan sebagai tuntunan umum dalam membersihkan 

suatu  koordinasi, konsistensi dan keadilan dalam menggaji karyawan. Hasil 

penelitian dari Wulandari (2016), secara simultan budaya organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan di Divisi Strategi 

Procurement Grup (SCG) pada Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil 

tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Keadilan Prosedural memiliki pengaruh signifikan terhadap employee 

engagement. 

2.6.3 Hubungan Kompensasi dan Keadilan Prosedural dengan Employee 

Engagement  

Manajemen kompensasi menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan. Karyawan yang memiliki kompetensi umumnya melihat 

“bayaran yang tinggi” sebagai konsekuensi atas kemampuan yang 

dimilikinya. 

Dalam suatu perusahaan, keadilan prosedural juga merupakan hal yang 

sangat penting. Ketika karyawan mempersepsikan tingkat keadilan 

prosedural yang tinggi, mereka lebih berpeluang termotivasi untuk 

berpartisipasi dalam aktivitas, untuk mengikuti aturan, dan menerima hasil 

yang relevan sebagai keadilan (Moorhead, 2013). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2016) menyatakan 

bahwa secara simultan variabel budaya organisasi dan kompensasi 

berpengaruh signifikan terhadap keterikatan karyawan di Divisi Strategi 

Procurement Grup (SCG) pada Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan hasil 

tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3: Kompensasi dan keadilan prosedural memiliki pengaruh signifikan 

terhadap employee engagement. 


