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ABSTRAK
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN EFEKTIVITAS
KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN
DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Studi Pada Cv. Cipta Usaha Mandiri Temanggung
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Mutiara Vivin Aprilia
Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis
Universitas Kristen Duta Wacana
Yogyakarta
2021
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah: 1) kompensasi finansial
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 2) efektivitas komunikasi interpersonal
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 3) kompensasi finansial berpengaruh terhadap
kinerja karyawan, 4) efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap
kinerja karyawan, 5) kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 6)
kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja
sebagai variabel intervening, 7) efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh
terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada
karyawan tetap (termasuk karyawan non manajerial) Cv. Cipta Usaha Mandiri
Temanggung dari semua bagian/unit kerja. Teknik pengambilan sampel
menggunakan sampel total. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Partial
Least Square menggunakan aplikasi SmartPLS 3.3.3. Hasil penelitian menunjukan
bahwa 1) kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 2) efektivitas
komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 3) kompensasi
finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 4) efektivitas komunikasi
interpersonal berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 5) kepuasan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan, 6) kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, 7) efektivitas
komunikasi interpersonal tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan
kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan tetap.
Kata kunci: kompensasi Finansial, Efektivitas Komunikasi Interpersonal, Kepuasan
Kerja, Kinerja Karyawan.
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ABSTRACT
THE INFLUENCE OF FINANCIAL COMPENSATION AND
INTERPERSONAL COMMUNICATION EFFECTIVENESS EMPLOYEE
PERFORMANCE WITH JOB SATISFACTION AS INTERVENING
VARIABLE
Study on Cv. Cipta Usaha Mandiri Temanggung
Mutiara Vivin Aprilia
Management Study Program, Faculty of Business
, Duta Wacana Christian University
Yogyakarta
2021
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This study aims to determine whether: 1) financial compensation has an effect on job
satisfaction, 2) the effectiveness of interpersonal communication has an effect on job
satisfaction, 3) financial compensation has an effect on employee performance, 4) the
effectiveness of interpersonal communication has an effect on employee
performance, 5) job satisfaction has an effect on on employee performance, 6)
financial compensation affects employee performance with job satisfaction as
anvariable intervening, 7) interpersonal communication effectiveness affects
employee performance with job satisfaction as an intervening variable on permanent
employees (including non-managerial employees) Cv. Cipta Usaha Mandiri
Temanggung from all parts/work units. The sampling technique used was the total
sample. The data analysis technique in this study is Partial Least Square using the
SmartPLS 3.3.3 application. The results showed that 1) financial compensation had
an effect on job satisfaction, 2) interpersonal communication effectiveness had an
effect on job satisfaction, 3) financial compensation had an effect on employee
performance, 4) interpersonal communication effectiveness had an effect on
employee performance, 5) job satisfaction had an effect on employee performance, 6)
financial compensation has an effect on employee performance with job satisfaction
as an intervening variable, 7) the effectiveness of interpersonal communication has no
effect on employee performance with job satisfaction as an intervening variable for
permanent employees.
Keywords: financial compensation, effectiveness of interpersonal communication, job
satisfaction, employee performance.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bagi perusahaan, sumber daya manusia diibaratkan sebagi roda penggerak
dalam proses tercapainya tujuan yang ditetapkan perusahaan, sehingga apabila
perusahaan menghendaki bertahan dan tetap berkembang, maka diperlukannya
Oleh sebab itu di era

W

pengelolaan sumber kekuatan manusia yang baik.

globalisasi saat ini, perusahaan atau organisasi harus dapat memngelola dan

KD

Memaksimalkan potensi karyawan. Perusahaan perlu mengetahui apa yang
memotivasi karyawan untuk memaksimalkan potensi mereka. Armstrong dan
Baron (1998) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat memicu
karyawan untuk mencapai kinerja yang baik, antara lain tingkat keterampilan,

U

motivasi, kemampuan, kepemimpinan, gaji, kepercayaan tim, dan budaya

©

organisasi.

Secara umum, organisasi percaya bahwa untuk memperoleh keunggulan

kompetitif dan tujuan organisasi tertentu, diperlukan individu dengan kinerja
tertinggi. Kinerja adalah suatu hasil akhir (output) yang dihasilkan melalui
aktivitas. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh lawler dan porter (1967)
bahwa secara umum kinerja diberi pengertian bagai kemajuan individu untuk
mengerjakan tugasnya. Sedangkan ahli Widodo (2015:131), menyatakan bahwa
kinerja didefinisikan sebagai orang yang melakukan Kinerja adalah hasil kerja

1

2

kualitatif dan kuantitatif yang telah dicapai seorang karyawan dalam
memenuhi tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.
Menurut Handoko (2008), salah satu cara untuk meningkatkan kinerja adalah
dengan menerapkan sistem kompensasi. Menurut Gary Dessler (2002: 115)
menyatakan bahwa kompensasi merupakan sebagai bentuk imbalan atau bentuk
pengupahan yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada karyawan atas
sumbangsih yang diberikan karyawan tersebut. Untuk medapatkan kompensasi,

W

tentu saja pekerjaan yang dikerjakan karyawan harus relevan sehingga dapat
mewujudkan tujuan perusahaan. pemberian kompensasi dirasa cukup penting

KD

selain hal itu mendorong seseorang menjadi karyawan, tentu juga pemberian
kompensasi berpengaruh pada kepuasan kerja dan kinerja yang diberikan oleh
karyawan. Oleh sebab itu perusahaan perlu memberikan kompensasi yang layak,
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adil, dan singkron dengan regulasi yang diberlakukan.
Selain pemberian

kompensasi, efektivitas komunikasi yang terjadi dan

©

terjalin antara setiap individu dalam sebuah perusahaan agaknya memerankan
aspek yang krusial didalam menambah kepuasan kerja dan kinerja. Byrne (1997)
menegaskan bahwa beberapa faktor-faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi
kepuasan kerja adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang efektif terjadi dalam
suatu organisasi yang dapat memberikan suasana yang nyaman dan menciptakan
kehangatan dalam bekerja. Komunikasi merupakan kegiatan yang tidak dapat
dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. karena pada hakikatnya manusia
adalah makhluk sosial. Interaksi tatap muka antara dua orang atau lebih, ketika
pengirim dapat menyampaikan informasi secara langsung, penerima merespon

3

dengan segera, dapat disebut komunikasi interpersonal Harjana (Suranto, 2011:
3).
Dalam terjadinya komunikasi interpersonal, ada banyak aspek yang terjadi
penting tidak hanya untuk menjelaskan apa yang didengar, tetapi juga untuk
memberi makna pada karakteristik suara, untuk menjelaskan bahasa tubuh yang
diberikan, termasuk ekspresi wajah, dan tindakan persepsi lainnya serta faktor
pendukung tindakan.Lebih lanjut, menurut Suranto (2011: 27), menyatakan

W

bahwa dalam arti sempit komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai
interaksi yang dilakukan seseorang individu dengan individu lainnya Dalam
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lingkungan kerja dan organisasi kerja.Untuk mencapai kinerja yang diinginkan
perusahaan, maka dibutuhkan komunikasi yang baik di antara karyawan.
Lebih lanjut, hal lain yang perlu diperhatikan oleh organisasi dewasa ini

U

adalah dalam pelaksanaan pemenuhan kepuasan kerja. Pada hakekatnya kepuasan
kerja (job satisfaction) dapat dilihat dan nampak dari sikap positif yang tercermin
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dari diri karyawan terhadap pekerjaan, atau perusahaan, dan atau organisasi yang
dinaungi. Menurut (Pramitha dkk., 2012), menyatakan bahwa tenaga kerja yang
puas dengan pekerjaan condong menaikan kinerjanya dilihat ukuran quantity dan
quality. Pada kepuasan kerja yang terpenuhi, seseorang dituntut mampu
memberikan keahlian penuh dan loyalitas dipunyai bagi merampungkan setiap
tanggung jawab yang diberikan. Menurut Rizwan (2004), kunci keberhasilan
organisasi bisnis terdapat pada kapabilitas organisasi dalam mendongkrak
kepuasan kerja tenaga kerjanya, hal ini perlu untuk suatu instansi memahami
harapan dan dambaan karyawan melalui pemenuhan harapan terkait dapat

4

mendongkrak loyalitas pegawai. Berlandaskan pemaparan tersebut, beroleh
simpulan bahwa imbalan kompensasi, efektivitas komunikasi interpersonal, dan
kepuasan kerja yang baik dapat menunjang keberhasilan CV.Cipta Usaha Mandiri
Temanggung di dalam mencapi tujuan organisasi. Sekiranya ketiga elemen
tersebut dilaksanakan dengan betul, hingga akan menujang organisasi dalam
mengelolakan prosedur bisnis yang ada dengan efisien.
Di dalam hal ini, seluruh karyawan CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung
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sebagai bagian aspek penentu pencapaian tujuan perusahaan. Bagi perusahaan
mana pun tujuan perusahaan sangat penting, karena membutuhkan perencanaan

KD

yang sangat matang. Berlandaskan hasil prasurvey yang dilakukan melalui
wawancara bersama kepala HRD Cv. Cipta usaha mandiri diperoleh dugaan
masalah yang sering dihadapi oleh Cv. Cipta usaha adalah Permasalahan dalam

U

pemenuhan hak karyawan melalui pemberian kompensasi finansial tentunya hal
ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan kerja para karyawan dan hal ini juga
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akan mempengaruhi kinerja para pegawai tersebut. Permasalaan lain terkait

komunikasi antar pribadi tidak efektif, hal ini tentu mempengaruhi tingkat
kepuasan kerja berbuntut pada kinerja. Dengan demikian masalah pentingnya
efektivitas komunikais interpersonal dalam menunjang kerja organisasi di
perusahaan perlu diperhatikan. Suatu perusahaan harus mencari cara agar
organisasi atau perusahaan dapat mengelola seluruh tenaga kerja sehingga mampu
menjalankan pekerjaan dan kewajiabnya semaksimal mungkin, sehingga dapat
mencapai tujuannya perusahaan.
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Berlandaskan penjabaran tersebut, persoalan tersebut menarik perhatian
penulis untuk meneliti dan melakukan analisis yang kemudian penulis mencoba
untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI
FINANSIAL

DAN

EFEKTIVITAS

KOMUNIKASI

INTERPERSONAL

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA
SEBAGA VARIABEL INTERVENING” (Studi Pada CV. Cipta Usaha Mandiri

1.2 Rumusan Masalah

W

Temanggung) sebagai objek penelitian.

Bersumber pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah

KD

terkait penelitian ini seperti berikut:

1. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan
pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung?

U

2. Apakah efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kepuasan
kerja karyawan pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung?

©

3. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada
CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung?

4. Apakah efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja
karyawan pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung?
5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV.
Cipta Usaha Mandiri Temanggung?
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6. Apakah kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada
CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung dengan kepuasan kerja sebagai
variabel intervening?
7. Apakah efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja
karyawan pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung dengan kepuasan kerja
sebagai variabel intervening?
1.3 Tujuan Penelitian
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Serasi dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan masalah
pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

KD

1. Pengaruh kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja karyawan pada CV.
Cipta Usaha Mandiri Temanggung.

2. Pengaruh efektivitas komunikasi interpersonal terhadap kepuasan kerja
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karyawan pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung.
3. Pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada CV. Cipta
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Usaha Mandiri Temanggung.
4. Pengaruh efektivitas komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan
pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung.

5. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Cipta Usaha
Mandiri Temanggung.
6. Pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan pada CV. Cipta
Usaha Mandiri Temanggung dengan kepuasan kerja sebagai variabel
intervening.
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7. Pengaruh efektivitas komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan
pada CV. Cipta Usaha Mandiri Temanggung dengan kepuasan kerja sebagai
variabel intervening.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:
a. Bagi peneliti
menambahkan pengetahuan penulis terkait bidang studi yang digeluti
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dan menerapkan teori yang dipelajari pada realita yang ada. Lebih lanjut,
melalui penelitian yang dilakukan akan mengasah kemampuan analisis dan
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daya nalar memalui pemecahan persoalan.
b. Bagi perusahaan

Adanya observasi ini semoga mampu memberikan tambahan informasi

U

dan pertimbangan kepada perusahaan dalam mengambil keputusan-keputusan
yang akurat didalam ikhtiar merumuskan regulasi perusahaan yang berkaitan
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dengan sumber daya manusia.
c. Bagi akademisi

Adanya observasi ini dimaksudkan menjadi manfaat untuk referensi

pengembangan terkait pendidikan khususnya konsentrasi manajemen sumber
daya manusia, serta bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian observasi
selanjutnya.
1.5 Batasan Masalah
Berlandaskan uraian masalah yang ada, penulis memberi batasan masalah
pada penelitian seperti berikut:
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1. Kompensasi finansial yang akan diteliti meliputi Gaji, insentif, Program
proteksi (Asuransi Kesehatan, Jaminan Hari Tua), Bayaran karyawan di luar
jam kerja (Upah Tidak Bekerja, cuti).
2. Efektivitas komunikasi interpersonal yang diletiti berdasarkan keterbukaan,
empati, sikap mendukung, sikap positif, kesetaraan.
3. Kepuasan kerja berdasarkan Kepuasan terhadap Gaji, Kepuasan atas
pekerjaan itu sendiri, Kepuasan terhadap sikap atasan, Kepuasan terhadap

W

rekan kerja, Kepuasan terhadap promosi.
4. Kinerja yang diteliti ialah berlandaskan indikator Kuantitas pekerjaan,

sama.

KD

Kualitas pekerjaan, Ketepatan waktu, Kehadiran, dan Kemampuan bekerja

5. Subjek dalam penelitian ini diberi batasan yakni hanya karyawan tetap

U

termasuk karyawan non manajerial pada CV. Cipta Usaha Mandiri
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Temanggung dari semua bagian atau unit kerja.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan data analisis terkait
97 karyawan Cv. Cipta Usaha Mandiri Temanggung, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja.

W

2. Efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kepuasan
kerja.
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3. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja.
4. Efektivitas komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja.
5. Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja.
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6. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan
kepuasan kerja sebagai variabel intervening.
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7. Efektivitas komunikasi interpersonal tidak berpengaruh terhadap kinerja
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja
mengintervening pengaruh kompensasi finansial namun tidak mengintervening
efektivitas komunikasi interpersonal terhadap kinerja. Artinya bahwa semakin
baik kompensasi finansial dengan indikator gaji, insentif, program proteksi
karyawan, program bayaran saat cuti yang diterima oleh karyawan dan semakin
efektif komunikasi interpersonal dalam perusahaan dengan indikator keterbukaan
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(openness), empati (empathy), sikap mendukung (supportiveness), sikap
positif (positiveness), Kesetaraan antar karyawan maupun dengan atasan dan
bawahan (equality), akan berpengaruh pada kinerja tanpa kepuasan kerja.
Kepuasan kerja berperan penting sebagai pemediasi pengaruh kompensasi
finansial dengan tingginya nilai kepuasan yang didapat melalui 7 item pernyataan
dan 5 indikator yaitu (1) kepuasan terhadap gaji, (2) kepuasan atas pekerjaan itu
sendiri, (3) kepuasan terhadap rekan kerja, (4) kepuasan terhadap promosi, dan
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(5) kepuasan terhadap sikap atasan semakin tinggi tingkat kepuasan yang
dirasakan karyawan maka berbanding lurus dengan tingkat produktivitas kerja

5.2 Saran

KD

karyawan Cv. Cipta Usaha Mandiri.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh di dalam penelitian ini, terdapat

5.2.1

U

beberapa saran yang dapat penulis berikan, seperti berikut ini:
Bagi Cv. Cipta Usaha Mandiri
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepuasan kerja mengintervening
pengaruh kompensasi finansial dan efektivitas komunikasi interpersonal
terhadap kinerja, maka penulis akan menyarankan kepada pihak HRD dan
pemangku kepentingan pada Cv. Cipta usaha mandiri untuk menggunakan
hasil dari penelitian ini sebagai tambahan informasi dan bahan untuk
pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan variable
yang ada dalam penelitian ini yakni kompensasi finansial, kinerja,
kepuasan

kerja

dan

efektivitas

komunikasi

interpersonal

untuk

peningkatan kinerja dan kepuasan kerja karyawan dengan harapan bahwa
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di masa mendatang perusahaan memiliki karyawan dengan tingkat kinerja
yang baik.
a. Kompensasi finansial, terkait dengan kompensasi finansial dari hasil
penelitian dapat dikatakan bahwa kompensasi mempengaruhi kinerja,
maka dengan itu jika kemampuan keuangan perusahaan memungkinkan
sebaiknya

perusahaan dapat memberikan kompensasi yang lebih,

terutama pada item pernyataan nomor 2 terkait apakah gaji yang diterima
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sudah sesuai dengan pekerjaan saat ini yang memiliki rata rata skor
terendah dari indikator kompensasi finansial. Peneliti menyarankan untuk
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Cv. Cipta Usaha Mandiri melakukan evaluasi beban kerja dan evaluasi
jabatan bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal perusahaan atau
dengan melakukan survey gaji, kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak
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pemangku kebijakan, salah satu caranya dengan melakukan survey tingkat
gaji yang berlaku diperusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang yang
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sama dan didaerah yang sama.

b. Efektivitas komunikasi interpersonal, komunikasi yang terjalin dengan
baik dan efektif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Semakin baik
komunikasi antar individu yang dibagun dalam CV. Cipta Usaha Mandiri
maka kinerja akan meningkat.
c. Kepuasan kerja terbukti dapat memediasi pengaruh kompensasi finansial
namun tidak mengintervening efektivitas komunikasi terhadap kinerja.
Secara keseluruhan dari indikator kepuasan kerja semua nilainya tinggi
sehingga peneliti melihat bahwa secara keseluruhan karyawan sudah
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merasakan kepuasan kerja, namun peneliti menyarankan terkait kepuasan
kerja dengan indikator penelitian kepuasan terhadap rekan kerja terkait
rekan kerja yang kooperatif dengan nilai rata-rata indikator terendah.
Perusahaan dapat meninjau kembali mengenai job deskripsi dan
pengawasan terhadap setiap karyawan, sehingga jika ada karyawan yang
ditemukan mendapat tugas lebih atau tidak sesuai job deskripsi dapat

5.2.2

W

disesuaikan dengan job deskripsi sesuai perjanjian kerja di awal.

Bagi Penelitian Selanjutnya

KD

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa
kepuasan kerja mengintervening pengaruh kompensasi finansial terhadap
kinerja karyawan dengan mediasi sebagian atau partial mediation yang

U

dapat diartikan bahwa ada kemungkinan variabel-variabel lain yang dapat
dijadikan variabel pemediasi antara kompensasi finansial terhadap kinerja.
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Untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti variabel terkait agar
mengembangkan

lagi

variabel-variabel

lain

yang

mungkin

bisa

mengintervening kompensasi finansial terhadap kinerja, dan untuk
penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkaan penambahan variabel
independen lain. Selain itu juga penelitian selanjutnya dapat memperluas
lingkup yang dapat diteliti dengan melibatkan banyak perusahaan.
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