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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS DAN MODEL PENELITIAN 

 

A. Tinjauan Pustaka 

No 

Nama & 

Tahun 
Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian 

1 Devi Nur 

Anggraini 

(2017) 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Komitmen Afektif 

Terhadap Kinerja 

Karyawan dengan 

Organizational 

Citizenship 

Behavior (OCB) 

sebagai Variabel 

Intervening 

Tidak  ada  pengaruh  signifikan  

variabel  kecerdasan  emosional  

terhadap  organizational 

citizenzhip  behavior (ocb), ada  

pengaruh  signifikan  variabel  

komitmen  afektif  terhadap 

OCB, Ada  pengaruh  signifikan  

variabel kecerdasan  emosional, 

komitmen afektif, OCB  

terhadap  kinerja  karyawan 

Moderated Regression 

Analysis (MRA) dan 

varibel kepemimpinan 

transaksional, dan 

kompensasi sebagai 

variabel moderasi    
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2 Nur Septi 

Aqmarina,

Hamidah 

Nayati 

Utami dan 

Arik 

Prasetya 

(2016) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Transformasional 

dan Transaksional 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

dan Kinerja 

Karyawan 

Kepemimpinan 

transformasional lebih 

dominan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan 

kerja, kepemimpinan 

transaksional berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja, 

kepemimpinan 

transformasional berpengaruh 

secara negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja 

karyawan, kepemimpinan 

transaksional berpengaruh 

tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan, dan 

kepuasan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Moderated 

Regression Analysis 

(MRA) dan varibel 

kepemimpinan 

transaksional, 

kecerdasan 

emosional dan 

kompensasi sebagai 

variabel moderasi    

3 Irvan 

Hartanto 

(2014) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Transaksional 

terhadap Kinerja 

Gaya kepemimpinan 

transaksional bepengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

menggunakan 

analisis Moderated 

Regression Analysis 

(MRA) penambahan 



10 

 

 

Karyawan dengan 

Kepuasan Kerja 

sebagai Variabel 

Intervening 

Gaya kepemimpinan 

transaksional berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja menjadi 

variabel intervening dalam 

pengaruh gaya kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja 

karyawan. 

variabel kecerdasan 

emosional serta 

adanya kompensasi 

sebagai variabel 

moderasi 

4 Yuses 

Alkadira 

Mitas 

(2014) 

Peranan 

Kompensasi 

sebagai Variabel 

Moderasi dalam 

Pengaruh 

Motivasi Kerja, 

Kepuasan Kerja 

dan Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap Kinerja 

Pegawai pada 

Motivasi kerja, kepuasan 

kerja, gaya kepemimpinan, 

dan kompensasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

pegawai pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Kerinci 

serta Kompensasi 

memperkuat pengaruh 

motivasi kerja, kepuasan 

kerja dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai 

Moderated 

Regression Analysis 

(MRA) lembaga 

keuangan syariah 

dan menggunakan 

dua variabel 

independen yang 

diantaranya lebih 

spesifik dalam gaya 

kepemimpinan yaitu 

kepemimpinan 
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Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

Kerinci 

pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Kerinci 

 

transaksional dan 

kecerdasan 

emosional. 

5 Ratna 

Murida 

(2013) 

Pengaruh 

Kepemimpinan, 

Kecerdasan 

Emosional dan 

Budaya 

Organisasi 

Terhadap Kinerja 

Pegawai serta 

Dampaknya pada 

Kinerja 

Sekretariat 

Kepemimpinan, kecerdasan 

emosional, budaya organisasi 

baik secara simultan maupun 

parsial berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai dan juga 

terhadap kinerja organisasi 

gaya kepemimpinan yang 

tidak berpengaruh secara 

parsial dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Kinerja pegawai berperan 

sebagai partial mediator 

diantara pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap kinerja 

Sekretariat DPR Aceh. 

penelitian ini 

menggunakan 

variabel yang lebih 

spesifik yaitu 

kepemimpinan 

transaksional dan 

kompensasi sebagai 

variabel pemoderasi 

terhadap kinerja 

serta alat analisis 

menggunakan 

Moderated 

Regression Analysis 

(MRA). 

 

B. Landasan Teori 

Landasan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori 

Pertukaran Sosial (Social Exchange Theory) yang dikemukakan oleh Peter M 

Blau. 
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Teori ini merupakan reaksi atas gagasan yang sebelumnya telah 

dirumuskan oleh George Homans pada pertukaran sosial. Ada dua hal dari 

Homans yang dikritisi Blau. Pertama, pertukaran yang selalu diasumsikan 

simestris. Bagi Blau, tidak semua transaksi bersifat timbal balik. Transaksi 

sosial sangat mungkin bersifat unilateral atau berpihak pada satu orang atau 

kelompok tertentu, dimana prestise dan kekuasaan dibedakan karena ego 

menerima keuntungan dari perubahan, tetapi tidak ada sumber daya yang 

mengubah keinginan untuk timbal balik dan konsekuensinya, yang bersifat 

tergantung dan subordinat dalam mengubahnya. 

Pihak pertama membutuhkan pertolongan pada pihak kedua yang 

mampu memberikan bantuan, tetapi hubungan semacam ini dianggap oleh 

Blau bukanlah hubungan timbal balik. Blau menyatakan bahwa “sementara 

yang lain dapat diganjar dengan cara yang memadai melalui pengungkapan 

kepuasaan karena telah menolongnya, maka pihak yang ditolong itu tidak 

harus memaksa dirinya dan menghabiskan waktunya untuk membalas  

pertolongan dari penolongnya.  

Berbeda dengan Homans, yang melihat bahwa tidak ada alasan untuk 

tidak membalas atas pertolongan nasehat dan penghargaannya, Blau lebih 

menekankan pada adanya perbedaan yang mendasar antara jenis dua bentuk 

pertukaran, yakni dunia mikro dan dunia makro yang kemudian 

menggarisbawahi bahwa ketidakseimbangan kekuasaan yang akan 

menyebabkan adanya perbedaan pembagian tugas nampaknya memang harus 

ada. Misalnya jika pihak pertama membutuhkan jasa pihak kedua, proses 
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pertukaran dalam konteks ini akan menimbulkan adanya perbedaan 

kekuasaan. Pihak kedua bisa memerintah karena ia menguasai sumber dan 

jasa yang dibutuhkan oleh pihak pertama dan pihak pertama akan patuh 

karena ia membutuhkan sumber-sumber tersebut. Apa yang dituntut pihak 

kedua hendaknya sebanding dengan apa yang ia berikan kepada pihak 

pertama dan jika tuntutan pihak kedua berlebihan terhadap pihak pertama 

maka timbul adanya suatu perasaan dieksploitasi dan perasaan bahwa apa 

yang dipersembahkan oleh pihak pertama melebihi daripada ganjaran yang 

telah ditentukan kepadanya. Inilah merupakan dasar dari norma-norma sosial 

di mana para bawahan itu mengevaluasi tuntutan atas mereka. jika tuntutan 

itu jujur, maka mereka akan memberikan kesepakatan dan menunjukkan 

adanya penghargaan. Sebaliknya jika tuntutan itu tidak jujur dan bawahan 

merasa diekspoitasi maka mereka akan menunjukkan penghinaan. Dengan 

lahirnya suatu pertentangan ini, maka menurut Blau akan mendorong adanya 

ideologi oposisi dan akan mengembangkan gerakan-gerakan oposisi yakni 

orang-orang yang mengorganisasikan suatu persatuan untuk menentang 

majikan mereka atau lahir suatu partai revolusioner yang menentang 

pemerintahan mereka.  

Teori ini akan menjelaskan penyebab hasil kinerja karyawan yang 

dipengaruhi oleh kepemimpinan transaksional dan kecerdasan emosiona l, 

serta peran kompensasi sebagai variabel moderasi. 

1. Kepemimpinan Transaksional 
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Gagasan awal mengenai gaya kepemimpinan transformasiona l 

dan transaksional ini dikembangkan oleh James Mac Gregor Burns 

yang menerapkannya dalam konteks politik. Burns (1978) 

mendefinisikan kepemimpinan transaksional sebagai bentuk hubungan 

yang mempertukarkan jabatan atau tugas tersebut. Jadi, kepemimpinan 

transaksional menekankan proses hubungan pertukaran yang bernila i 

ekonomis untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis sesuai 

dengan kontrak yang telah mereka setujui bersama. Gagasan ini 

selanjutnya disempurnakan serta diperkenalkan ke dalam konteks 

organisasional oleh Bernard Bass. 

Sementara Bass (1990) mengemukakan kepemimpinan 

transaksional yang didefinisikan sebagai kepemimpinan yang 

melibatkan suatu proses pertukaran yang menyebabkan bawahan 

mendapat imbalan serta membantu bawahannya mengidentifikasikan 

apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hasil yang diharapkan 

seperti kualitas pengeluaran yang lebih baik, penjualan atau pelayanan 

yang lebih dari karyawan, serta mengurangi biaya produksi. Membantu 

bawahannya dalam mengidentifikasi yang harus dilakukan pemimpin 

membawa bawahannya kepada kesadaran tentang konsep diri serta 

harga diri dari bawahannya tersebut. Pendekatan transaksiona l 

menggunakan konsep mencapai tujuan sebagai kerangka kerja. 

Gaya kepemimpinan transaksional menurut Bass et.al (2003) 

dibentuk oleh faktor-faktor yang berupa imbalan kontingen (Contingent 
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Reward), manajemen eksepsi aktif (Active Management by Exception), 

dan manajemen eksepsi pasif (passive management by exception). 

Faktor-faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Imbalan Kontingen (Contingent Reward) 

Faktor ini dimaksudkan bahwa bawahan memperoleh 

pengarahan dari pemimpin mengenai prosedur pelaksanaan tugas 

dan target-target yang harus dicapai. Bawaan akan menerima 

imbalan dari pemimpin sesuai dengan kemampuannya dalam 

mematuhi prosedur tugas dan keberhasilannya mencapai target-

target yang telah ditentukan. 

b. Manajemen eksepsi aktif (Active Management by Exception). 

Faktor ini menjelaskan tingkah laku pemimpin yang selalu 

melakukan pengawasan secara direktif terhadap bawahannya. 

Pengawasan direktif yang dimaksud adalah mengawasi proses 

pelaksanaan tugas bawahan secara langsung. Hal ini bertujuan 

untuk mengantisipasi dan meminimalkan tingkat kesalahan yang 

timbul selama proses kerja berlangsung. Seorang pemimpin 

transaksional tidak segan mengoreksi dan mengevaluasi langsung 

kinerja bawahan meskipun proses kerja belum selesai. Tindakan 

tersebut dimaksud agar bawahan mampu bekeja sesuai dengan 

standar dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. 

c. Manajemen eksepsi pasif (Passive Management by Exception) 
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Seorang pemimpin transaksional akan memberikan 

peringatan dan sanksi kepada bawahannya apabila terjadi 

kesalahan dalam proses yang dilakukan oleh bawahan yang 

bersangkutan. Namun apabila proses kerja yang dilaksanaka n 

masih berjalan sesuai standar dan prosedur, maka pemimpin 

transaksional tidak memberikan evaluasi apapun kepada 

bawahan. 

 

2. Kecerdasan Emosional 

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 

1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Yale University dan John Mayer 

dari University of  New Hampshire. Mereka menggambarkan 

kecerdasan emosional sebagai : 

“a form of social intelligence that involves the ability to 

monitor one’s own and other’s  fellings and emotions, to 

discriminate among them, and to use this information to guide 

one’s thinking and action“. ( himpunan  bagian dari kecerdasan 

sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan 

emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, memilah-

milah semuanya, dan menggunakan informasi ini untuk 

membimbing  fikiran dan tindakan) (Mayer dan Salovey.1995). 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk 

mengenali emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, 
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mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina 

hubungan (kerjasama) dengan orang lain (Goleman, 1995).  

Kecerdasan emosi dapat diukur dari beberapa aspek-aspek yang 

ada. Goleman (2001:56) mengemukakan lima kecakapan dasar dalam 

kecerdasan emosi, yaitu: 

a) Kesadaran diri (Self Awareness) 

Merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui 

perasaan dalam dirinya dan efeknya serta menggunakannya untuk 

membuat keputusan bagi diri sendiri, memiliki tolak ukur yang 

realistis atau kemampuan diri dan mempunyai kepercayaan diri 

yang kuat lalu mengkaitkannya dengan sumber penyebabnya. 

Tercakup didalamnya indikatornya adalah Tahu dan mengert i 

dengan apa yang diucapkan dan yang dilakukan, Memilik i 

keasadaran terhadap tanggung jawab yang dimilikinya, Mengenal 

dan memahami serta menerima diri dengan berbagai bentuk 

kelebihan dan kekurangan. 

b) Pengendalian diri (Self Management) 

Merupakan kemampuan menangani emosinya sendiri, 

mengekspresikan serta mengendalikan emosi, memiliki kepekaan 

terhadap katahati, untuk digunakan dalam hubungan dan tindakan 

sehari-hari. Tercakup indikator didalamnya adalah 

Mengendalikan emosi, Kewaspadaan,  Adaptibilitas. 

c) Motivasi (Motivation) 
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Merupakan kemampuan yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu 

pengambilan inisiatif serta bertindak sangat efektif, dan mampu 

untuk bertahan dan bangkit dari kegagalan dan frustasi. 

d) Empati (Social Awareness) 

Merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakan 

oleh orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, dan 

menimbulkan hubungan saling percaya serta mampu 

menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu. Tercakup 

indikator didalamnya perhatian, Pengambilan perspektif, dan 

Fantasi. 

e) Hubungan yang baik antar sesama (Relationship Management) 

Merupakan kemampuan menangani emosi dengan baik 

ketika berhubungan dengan orang lain dan menciptakan serta 

mempertahankan hubungan dengan orang lain, bisa 

mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah, menyelesa ikan 

perselisihan dan bekerja sama dalam tim. Tercakup indikator 

didalamnya Disenangi orang lain, Memiliki kesetiakawanan, 

Memiliki sikap menghormati orang lain. 

 

3. Kompensasi 

Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pemberian 
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kompensasi merupakan pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya 

manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian harga 

individual. 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 

2012:118). Kompensasi menurut Sastrohadiwiryo (2003:195) adalah 

balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja, karena 

tenaga kerja memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi 

kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan 

kepada karyawannya, baik yang besifat keuangan maupun non 

keuangan. Artinya perusahaan akan memberikan balas jasa kepada 

seluruh karyawan yang terlibat di dalamnya. Balas jasa yang diberikan 

merupakan kewajiban perusahaan atas jerih payah yang diberikan 

kepada karyawan perusahaan selama bekerja (Kasmir, 2016). Menurut  

Paton untuk menentukan kompensasi perlu dilakukan melalui 

pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:  

a. Sesuai  

Artinya pemberian kompensasi harus sesuai dengan 

peraturan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah menetapkan 

batas minimal dan syarat-syarat pemberian kompensasi yang 
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harus ada. Atau kompensasi juga harus diberikan sesuai dengan 

perjanjian dengan serikat pekerja dan manajer. Artinya 

sebelumnya telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, di 

mana serikat pekerja atau buruh merupakan perwakilan dari 

karyawan.  

b. Sama  

Artinya pemberian kompensasi haruslah sama kepada 

setiap orang sesuai usahanya dan kemampuan yang dimilikinya. 

Dalam hal ini jangan sampai terjadi diskriminasi dengan berbagai 

alasan. Seseorang yang memiliki usaha dan kemampuan yang 

lebih tentu akan memperoleh hasil yang lebih, demikian pula 

sebaliknya, jika tidak memiliki kemampuan atau usaha tentu akan 

mendapatkan sesuai dengan usaha dan kemampuannya pula.  

c. Seimbang  

Artinya perusahaan akan membayar kompensasinya lebih 

banyak jika memperoleh keuntungan. Makin tinggi keuntungan 

yang diperoleh maka kompensasi juga ikut bertambah. Demikian 

pula sebaliknya jika perusahaan tidak memperoleh keuntungan 

bahkan mungkin  mengalami kerugian, maka hal ini tentu akan 

memengaruhi besar kecilnya kompensasi, atau masalah akan 

berkurang.  

d. Efektif biaya  
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Dalam hal perusahaan mengalami tingkat keuntungan yang 

melebihi target, maka sebaiknya, tidak memberikan kompensasi 

atau pembayaran yang berlebihan. Sebaiknya jika hal seperti ini 

maka kompensasi diberikan secara wajar atau tidak berlebih, 

pertanyaannya kenapa? Karena jangan sampai pada Saat terjadi 

kerugian, maka karyawan yang dipotong kompensasinya tidak 

terlalu terasa, sehingga tidak memengaruhi motivasinya.  

 

 

e. Aman  

Artinya pemberian kompensasi kepada karyawannya harus 

dapat membantu kebutuhan dasar hidup karyawan. Jangan 

sampai kompensasi yang diberikan membuat karyawan serba 

tidak berkecukupan. Bahkan mungkin hidup di bawah strandar 

yang wajar bagi seorang karyawan.  

f. Pemberian insentif  

Artinya pemberian kompensasi akan dapat menambah 

motivasi kerja karyawan makin kuat. Adalah logis seseorang 

memperoleh kompensasi berupa insentif akan termotivasi lebih 

kuat untuk bekerja lebih baik dari yang lain atau sebelumnya. Jad i 

pemberian kompensasi harus dapat memotivasi karyawan untuk 

bekerja lebih giat lagi.  

g. Bisa diterima karyawan  
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Artinya pemberian kompensasi kepada karyawan wajar 

untuk perusahaan. Demikian pula untuk pribadi karyawan juga 

dinilai wajar. Dengan demikian, akan tercapai kesepakatan antara 

keduanya, sehingga dapat meminimalkan konflik yang akan 

terjadi. 

a. Indikator Kompensasi 

Setiap perusahaan memiliki indikator yang berbeda-beda dalam 

proses pemberian kompensasi untuk karyawan. Hasibuan (2012:86) 

mengemukakan, secara umum ada beberapa indikator kompensasi, 

yaitu: 

a. Gaji 

b. Upah 

c. Upah insentif 

d. Asuransi 

e. Fasilitas kantor 

f. Tunjangan 

4. Kompensasi dalam pandangan Islam 

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengena i 

masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah 

yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan 

tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok 

pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerjanya yang 
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sah,sementara para pekerja itu juga tidak diberi seluruh dividen 

nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya.  

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa 

tekanan yang tidak pantas terhadap pihak mana pun. Masing-mas ing 

pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa 

bersikap dzalim terhadap yang lainnya.  

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak perjanjian (upah) 

dalam konteks ini diperingatkan agar bersikap adil terhadap semua 

orang dalam bertransaksi, agar tidak merugikan orang lain dan 

kepentingan-kepentingan pribadinya. Merugikan para pekerja berarti 

mereka tidak dibayar dengan suatu bagian yang adil dan sah dari produk 

bersamanya menurut proporsi kerja mereka; sedangkan merugikan 

majikan berarti mereka dipaksa untuk membayar upah para pekerja 

melebihi yang mereka mampu usahakan. Dengan demikian, al-Qur'an 

memerintahkan pada para majikan agar membayar bagian yang menjadi 

hak pekerja dengan benar sesuai dengan hasil kerja mereka, dan pada 

saat yang sama melindungi kepentingannya sendiri.  

Apabila ia gagal mematuhi perintah al-Qur'an ini, maka ia akan 

dianggap sebagai pelanggar perintah Tuhan dan pelaku kesalahan, 

karenanya ia akan mendapatkan hukuman di dunia ini oleh negara Islam 

dan di akhirat nanti oleh Allah. Begitu juga para pekerja akan 

dinyatakan sebagai pelanggar perintah Tuhan apabila mereka 
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melakukan pemaksaan terhadap majikannya agar membayar lebih besar 

dari pada kemampuannya.  

Prinsip yang sama tentang keadilan ditunjukkan dalam surat al 

Jatsiyah dengan ungkapan sebagai berikut:  

                          

       

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 

benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, 

dan mereka tidak akan dirugikan” (45: 22). 

Prinsip yang mendasar ini mengatur aktivitas manusia dan 

balasan mereka di dunia dan akhirat kelak: bahwa setiap orang akan 

mendapat pahala atas apa yang telah mereka hasilkan dan tidak ada satu 

kerugian yang akan ditimpakan terhadap siapa pun. Dengan demikian, 

ini menjamin upah yang layak atas setiap pekerja sesuai dengan apa 

yang telah ia berikan pada produksi. Penyusutan apa pun dalam 

pendapatannya, tanpa adanya penurunan dalam kontribusinya, 

dianggap tidak adil dan salah. Ayat ini menjelaskan bahwa upah setiap 

orang haruslah ditetapkan oleh kerja dan kontribusinya terhadap produk 

bersamanya dan bahwa ia seharusnya dibayar tidak kurang dan tidak 

lebih dari apa yang telah dikerjakannya. 

a. Tingkat upah minimum 
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Para pekerja dalam hubungannya dengan majikan, berada dalam 

posisi tawar menawar yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan 

kepentingan para pekerja tidak akan dilindungi dengan baik. 

Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberi perhatian yang 

besar dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan yang 

dilakukan oleh majikannya. Islam mewajibkan para majikan agar 

menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-

kebutuhan dasar hidupnya, ter masuk makanan, pakaian, perumahan 

dan lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang 

layak. Penyediaan kebutuhan dasar ini telah disebutkan dalam 

firman Allah swt. berikut ini:  

                            

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak 

akan telanjang,dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga 

dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya" (20: 118-

119). 

b. Tingginya Upah 

Memang benar bahwa Islam tidak akan membiarkan upah jatuh 

di bawah tingkat minimum yang didasarkan pada kebutuhan pokok 

kelompok para pekerja. Namun Islam juga tidak akan membiarkan 

upah meningkat diatas tingkat yang telah ditentukan oleh kontribus i 

para pekerja pada produksi. Mutlak penting untuk memberi mereka 

paling tidak kebutuhan pokok mereka, sebagian demi pemerataan 
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dan keadilan dan sebagian lagi untuk mempertahankan standar 

efisiensi mereka. 

Selain itu, penting pula untuk menjaga agar upah senantiasa 

berada dalam batas yang wajar supaya mereka tidak mengkonsumsi 

semua yang ia produksi, sebagian karena alasan yang sama 

menyangkut keadilan, dan sebagian lagi untuk mendorong dan 

mempertahankan tingkat investasi taraf yang wajar. Prinsip upah 

maksimum ini diterangkan pada ayat berikut: 

                

 

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya” (53:39). 

5. Kinerja 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2010). Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang telah 

dicapainya dengan kemampuan yang telah dimilikinya pada kondisi 

tertentu. Dengan demikian kinerja merupakan hasil keterkaitan antara 

usaha, kemampuan, dan persepsi tugas yang telah dibebankan (Timpe, 

2002). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil 
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kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih 

dahulu telah disepakati bersama (Rivai dan Basri, 2005:50). 

Sedangkan Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisas i, 

termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di 

perusahaan tersebut. Hofmann et al. (2005) menjelaskan kinerja ke 

beberapa dimensi yaitu: keterampilan kerja, kreativitas, kerjasama, 

disiplin dan tanggung jawab. 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

sebagai berikut (Handoko, 2010:98) : 

1) Faktor Keterampilan atau Pengalaman 

Orang yang mempunyai pendidikan rendah, memilik i 

keterampilaan yang kurang, begitu juga dengan orang yang 

memiliki pendidikan cukup tinggi tetapi masih mempunya i 

kinerja yang rendah. Oleh sebab itu perlu adanya 

keseimbangan antara keterampilan dengan pengalaman 

kerja seorang individu. 

2) Faktor Pendidikan 
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Perusahaan perindustrian biasanya direkrut dari 

orang-orang yang kurang mempunyai pendidikan yang 

tinggi, perusahaan hanya membutuhkan kesehatan fisik 

yang kuat untuk bekerja. Pendidikan yang kurang dari 

pekerja akan menyebabkan penurunan kinerja. 

3) Faktor Umur 

Umur seorang tenaga kerja dapat dijadikan sebagai 

tolak ukur dari kinerja, akan tetapi hal tersebut tidak selalu 

begitu. Tetapi pengajaran karier seseorang selalu diimbangi 

dengan jumlah umur, dimana semakin bertambah lama 

orang itu bekerja, maka kinerja dari orang tersebut akan 

meningkat. 

4) Sarana Penunjang 

Tingkat kemampuan pimpinan untuk menumbuhkan 

motivasi kerjasama yang baik antara para pekerja serta 

mengadakan pembagian kerja yang jelas antara semua 

karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat kinerja. 

Disamping itu, bentuk penerapan teknologi sarana produksi 

yang cukup canggih. 

5) Faktor Semangat dan Kegairahan 

Dengan adanya dorongan moril terhadap para pekerja 

akan meningkatkan produktivitas kerja. Dorongan moril 
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tersebut dapat berupa memberikan semangat dan 

kegairahan kerja kepada para pekerja. 

6) Faktor Motivasi 

Suatu dorongan dalam diri karyawan untuk 

melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-

baiknya agar mampu mencapai kinerja dengan predikat 

bagus. 

b. Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 

enam indikator, yaitu (Robbins, 2006:260): 

1) Kualitas.  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan 

tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas.  

Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang 

diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu.  

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi 



30 

 

 

dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk aktivitas lain.  

4) Efektivitas.  

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya 

organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) 

dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap 

unit dalam penggunaan sumber daya.  

 

5) Kemandirian.  

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya 

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. 

Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunya i 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab 

karyawan terhadap kantor. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap kinerja 

Perilaku kepemimpinan harus terfokus pada hasil dari tugas dan 

hubungan dari karyawan yang baik dalam pertukaran untuk 

penghargaan yang diinginkan. Kepemimpinan transaksiona l 

mendorong pemimpin untuk menyesuaikan perilaku mereka untuk 

memahami harapan pengikut. Sejalan dengan itu, hasil penelitian oleh 
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(Hartanto, 2014; Fadhli, 2012) yang membuktikan bahwa 

kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Dari bukti empiris yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 Kepemimpinan transaksional berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan 

2. Kompensasi dapat memoderasi pengaruh kepemimpinan transaksiona l 

terhadap kinerja 

Bass (1990) mengemukakan kepemimpinan transaksional yang 

didefinisikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan suatu proses 

pertukaran yang menyebabkan bawahan mendapat imbalan serta 

membantu bawahannya mengidentifikasikan apa yang harus dilakukan 

untuk memenuhi hasil yang diharapkan seperti kualitas pengeluaran 

yang lebih baik, penjualan atau pelayanan yang lebih dari karyawan, 

serta mengurangi biaya produksi.  

Widodo ( 2015 : 220 - 221) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

faktor yang memengaruhi produktivitas kerja karyawan, salah satunya 

faktor insentif atau kompensasi secara langsung dan tidak langsung 

dalam aspek finansial berupa upah/gaji ; psikologi berupa rasa nyaman 

dalam bekerja dan keadilan berupa perlakuan yang diterima sesuai apa 

yang dikerjakan karyawan.  
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Pemimpin juga perlu mengetahui kondisi pasar tenaga kerja yang 

relevan dan melakukan pengamatan terhadap tingkat kompensasi yang 

diberikan oleh organisasi lain (Basuki dan Susilowati, 2005). Informas i 

itu dapat digunakan sebagai keputusan kebijakan perusahaan untuk 

menghasilkan program kompensasi yang berdaya saing. Jika program 

kompensasi dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka 

perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang potensial, 

mempertahankannya dan memotivasi karyawan agar lebih 

meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat. Untuk 

itu, peneliti ingin mengetahui peran kompensasi sebagai variabel 

pemoderasi dalam memperukuat hubungan kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja dengan membangun hipotesis sebagai 

berikut: 

H2. Kompensasi memoderasi pengaruh kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja  karyawan sehingga apabila 

kompensasi tinggi maka, pengaruh positif kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja karyawan akan meningkat. 

3. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja 

Mayer dan Salovey (1995) mengatakan kecerdasan emosiona l 

dapat menjadi sarana atau alat dalam pencapaian tujuan strategis bisnis 

dan pengembangan kinerja. Ketika kecerdasan emosional yang dimilik i 

oleh para karyawan tinggi, maka akan semakin meningkatkan kinerja 



33 

 

 

karyawan. Dengan demikian, diharapkan karyawan yang memilik i 

kecerdasan emosional dapat dengan mudah menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh atasan serta meningkatkan profitabilitas dari perusahaan 

tersebut. Sejalan dengan penelitian diatas, penelitian empiris lain yang 

mendukung kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja juga 

telah diteliti ( Saifullah, 2014; Jadmiko,2014). Dari bukti empiris 

diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3. Kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan 

4. Kompensasi dapat memoderasi pengaruh kecerdasan emosiona l 

terhadap kinerja 

Kecerdasan emosional adalah bagaimana hubungan dan 

komunikasi seseorang dengan orang lain agar didapat dan diperoleh 

keserasian hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (mutua l 

advantage). Ketika keuntungan yang dirasakan oleh karyawan rendah, 

maka akan muncul keinginan untuk tidak melakukan pekerjaan dengan 

semaksimal mungkin. Hal tersebut mengacu pada teori pertukaran 

sosial yang mengatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat 

unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling 

memengaruhi. Hal inilah yang membuat manajeman untuk memberikan 

keuntungan kepada karyawan agar kinerja yang dihasilkan meningka t. 

Oleh karena itu keuntungan yang diberikan oleh manajemen 
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perusahaan ialah kompensasi yang dirasa sangat diperlukan ditengah 

kebutuhan masyarakat khususnya karyawan agar dapat memenuhi 

kebutuhan dan sebagai pemicu dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui peran kompensasi 

sebagai variabel pemoderasi yang diusulkan dalam hipotesis berikut ini: 

H4. Kompensasi memoderasi pengaruh positif kecerdasan 

emosional terhadap kinerja karyawan sehingga apabila 

kompensasi tinggi maka, pengaruh Kecerdasan Emosional 

terhadap kinerja karyawan akan meningkat. 

D. Model Penelitian  

Gambar 1.1 

Kerangka Konseptual Penyusunan Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kepemimpinan 

transaksional yang dijalankan oleh pemimpin dan kecerdasan emosional yang 
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Kompensasi 
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dimiliki oleh karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Sedangkan 

kompensasi, akan memperkuat pengaruh positif kepemimpinan transaksiona l 

dan kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan. 

 


