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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini menguji salah satu komponen kunci sistem pengendalian 
manajemen yaitu sistem kompensasi dalam hubungannya dengan motivasi kerja dan 
kinerja manajerial. Lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk menguji dua hipotesis 
pertama menguji pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja manajerial sedangkan 
hipotesis kedua menguji pengaruh sistem kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 
manajerial. 

 
Penelitian ini mengumpulkan data melalui kuesioner yang langsung diantar 

oleh penelitian ke tempat perusahaan asuransi yang dipilih sebagai sampel. Dalam 
analisis data atas 32 manager unit bisnis yang memberikan respon dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis pertama 
dan analisis berganda untuk menguji hipotesis kedua. 

 
Hasil penelitian data untuk hipotesis pertama menemukan bahwa ada 

pengaruh antara sistem kompensasi terhadap kinerja manajerial dengan signifikansi 
(t=0,0009) dan mempunya β koefisien positif sedangkan hasil analisis data untuk 
hipotesis kedua menemukan bahwa ada pengaruh antara sistem kompensasi dan 
motivasi terhadap kinerja manajerial dengan signifikansi (t=0,000) dan β mempunyai 
koefisien positif. 

Kata kunci: sistem kompensasi, motivasi, kinerja manajerial. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
 
I.1. LATAR BELAKANG 

Munculnya berbagai macam tuntutan dari aksi unjuk rasa yang dilakukan 

oleh karyawan dalam suatru perusahaan akhir-akhir ini semakin sering terjadi. 

Berbagai aksi tersebut banyak didominasi oleh tuntutan karyawan yang 

menginginkan adanya penghargaan (gaji) yang layak, kenaikan gaji, gaji yang adil 

atau sebagainya. Karyawan merasa bahwa apa yang mereka terima pada saat ini 

belum sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Fenomena ini  

mengindikasikan bahwa banyak perusahaan yang belum berhasil mendesain sistem 

reward atau strategi kompensasi yang dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh 

anggota organisasi, juga hal itu mencerminkanbahwa masih banyak perusahaan 

belum dapat mengelola aset sumber daya manusianya agar dapat diperoleh kontribusi 

yang optimal. Perusahaan memerlukan strategi agar dapat menciptakan iklim kerja 

yang kondusif bagi semua anggotanya. Lebih dari itu strategi kompensasi harus 

dapat membantu meningkatkan kinerja, mencerminkan keadilan, memberikan 

reward pada perilaku yang diinginkan, dan dapat memotivasi karyawan untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya. Singkatnya perusahaan membutuhkansistem reward yang 

bukan hanya untuk mengukur kinerja, tetapi lebih dari itu untuk mengelola kinerja 

manajerial. 
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Sistem kompensasi yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini 

terbukti tidak efektif lagi untuk menjawab tantangan lingkungan dan keinginan 

karyawan. Kondisi lingkungan yang cepat berubah, dan berbagai tuntutan yang 

muncul dari karyawan memaksa manajer untuk tanggap dan mampu bertindak secara 

lebih proaktif. Sistem kompensasi merupakan pendekatan manajer yang umumnya 

dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial. Para karyawan yang merasa 

kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan itu dihargai dengan pemberian 

kompensasi akan lebih mempunyai tanggung jawab dan konsekwensi moral untuk 

meningkatkan kinerja. Berbagai sistem kompensasi telah diidentifikasi dan diasumsi 

mempunyai signifikasi strategik yang mencakup atau kriteria distribusi reward 

(Meija, 1992). Sistem kompensasi yang baik juga diperlukan untuk mendorong 

manajer tingkat menengah lebih aktif dalam melakukan perencanaan, koordinasi, 

pelaksanaan, dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja manajerial. Pemahaman 

manajer tentang sistem kompensasi berbasis kinerja akan meningkatkan kemampuan 

manajer dalam memotifasi dan mengembangkan potensi karyawan. Adanya motivasi 

yang dimiliki oleh manajer bisa mempengaruhi tingkat kinerja yang lebih tinggi 

ketika sistem kompensasi dikaitkan dengan kinerja manajerial. Mamman et.al. 

(1996) mengemukakan bahwa sistem kompensasi yang berbasis kinerja merupakan 

sistem reward yang paling sesuai dan efektif. Dalam iklim persaingan didunia bisnis 

usaha yang semakin ketat ini menuntut perusahaan untuk semakin meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kerjanya. Dengan demikian sumber daya manusia menjadi 

faktor penentu terhadap eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Konsekuensi 

logis terhadap masalah ini, organisasi harus dapat mengelola sumber daya 
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manusianya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal 

(kinerja optimal). Kinerja optimal akan dapat diraih oleh organisasi jika organisasi 

tersebut dapat menciptakan suatu iklim kerja yang membuat karyawan merasa 

nyaman dam dihargai. Organisasi harus dapat memotivasi karyawan termasuk 

manajer untuk mengembangkan seluruh potensinya untuk mencapai tujuan 

organisasinya. Strategi kompensasi yang dinilai berdasarkan kinerja manajerial, yang 

menghargai karyawan termasuk manajer atas dasar kinerja yang dicapai dan keahlian 

manajer yang dipandang mampu meningkatkan motivasi dan komitmen manajer 

terhadap tujuan-tujuan organisasi. Strategi ini merupakan cara untuk mengelola 

kinerja manajer, pencapaian ketrampilan yang langsung memenuhi kebutuhan 

terbesar perusahaan dan pada akhirnya untuk meningkatkan keseluruhan kinerja 

manajerial. Jika strategi ini dijalankan dengan baik, dalam jangka panjang 

perusahaan akan memetik hasilnya. Hasil riset seperti dikemukakan oleh Dyer et. Al. 

Fossum dan Fitch, Leung dan Uwawaki dan Sulivan et. Al yang dikutip dalam 

Mamman et. Al. (1996) membuktikan bahwa diantara faktor yang sangat jelas 

mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja adalah cara pelaksanaan reward. 

Beberapa studi mengenai pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja 

perusahaan menunjukkan hubungan positif antara sistem kompensasi dengan kinerja 

perusahaan ; antara lain,Sofian Sugioko;Darmawati dan Theresia Jekliwati(2004). 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya menguji pengaruh sistem 

kompensasi terhadap kinerja manajerial, tetapi ada satu variabel lagi yang akan 

dijadikan sebagai variabel moderating yaitu motivasi. Motivasi ini bisa melemahkan 

atau menguatkan pengaruh antara sistem kompensasi terhadap kinerja manajerial. 
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Ada dua alasan yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penting untuk 

dilakukan, pertama, belum banyak penelitian yang menguji pengaruh sistem 

kompensasi terhadap kinerja manajerial : motivasi sebagai variabel moderating dan 

terkait dengan objek penelitiannya yaitu menggunakan manajer yang bekerja di 

perusahaan Asuransi di Semarang. Kedua, sistem kompensasi ini merupakan hal 

yang penting, yang perlu menjadi perhatian bagi setiap unit bisnis yang dinilai 

sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang berhasil digapai. Sistem kompensasi ini 

bisa membuat manajer termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

perusahaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja manajerial. Hal yang 

mendasari pengujian hubungan ketiga variabel ini adalah apreposisi yang 

dikemukakan oleh Fisher dan Govindarajan dalam journal of management 

accounting research tahun 1993. Fisher dan Govindarajan (1993) mengatakan bahwa 

ketidakpastian lingkungan yang dihadapi oleh suatu unit bisnis adalah fungsi dari 

pilihan strateginya. Suatu unit bisnis dengan ketidakpastian linggkungan yang lebih 

tinggi seharusnya juga memiliki sistem kompensasi yang memadai agar dengan hal 

itu motivasi dan usaha manajernya juga menjadi tinggi untuk mengatasi 

ketidakpastian tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dan untuk menambah bukti empiris 

peneliti tertarik untuk mengambil judul ; 

 “Pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja manajerial :motivasi 

sebagai variabel moderating”:  
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I. 2.  PERUMUSAN MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh sistem kompensasi terhadap kerja manajerial ? 

2. Apakah motivasi memoderasi pengaruh sistem kompensasi terhadap 

kinerja manajerial. 

Dalam penulisan proposal ini, penelitian dilakukan terhadap manajer di perusahaan 

Asuransi di wilayah semarang,karena belum bayak penelitian yang menguji 

pengaruh system kompensasi terhadap kinerja manajerial :motivasi sebagai variable 

moderating,sehingga dapat menambah bukti empiris baru. 

 
I. 3. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian sesuai dengan perumusan masaklah adalah : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ada pengaruh sistem 

kompensasi terhadap kinerja manajerial ? 

2. Untuk menguji apakah motivasi memoderasi pengaruh sistem 

kompensasi terhadap kinerja manajerial. 
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Manfaat penelitian dalam penulisan proposal ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Manajer 

Penelitian ini berguna untuk menungkatkan mindset (pola pikir) manajer 

yang berhubungan dengan sistem kompensasi dan motivasi serta 

pengaruhnya terhadap kinerja manajerial, dimana pengetahuan ini bisa 

diterapkan dalam perusahaan yang secara efektif dan efisien bisa 

menjawab tantangan lingkungan dalam dunia bisnis. 

 

2. Dalam bidang manajemen 

Penelitian ini berguna untuk meenambah kegiatan literatur terutama 

perilaku manajer di perusahaan asuransi di wilayah Semarang. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah bukti empiris mengenai 

pengaruh asistem kompensasi : motivasi sebagai variabel moderating, 

serta menambah pengetahuan dan memperluas cakrawala pikir penulis 

terutama yang berhubungan dengan sistem kompensasi ; motivasi ; dan 

kinerja manajerial. Selain itu juga untuk mengaplikasikan teori-teori 

yang didapat selama dibangku kuliah.  

4. Bagi akademisi dan praktisi 

Untuk menambah bukti empiris tentang pengaruh sistem kompensasi 

terhadap kinerja manajerial : motivasi sebagai variabel moderating. 
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I. 4.  SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka dibuat suatu 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

1. Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab ini diuraikan tentang sistem kompensasi, konsep 

motivasi, dan kinerja manajerial, penelitian terdahulu, pengembangan dan 

perumusan hipotesis, kerangka pikir, serta definisi operasional dan 

pengukuran variabel. 

3. Bab III : Metodologi Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan uji hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 




