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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1 Teori Motifasi Kerja  

 2.1.1 Teori Stephen P. Robins  
    

  Stephen P. Robins menyatakan ada tiga elemen kunci dalam 

motivasi yaitu upaya, tujuan organisasi, dan kebutuhan. Upaya merupakan 

ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi maka ia akan sekuat tenaga 

untuk mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja tinggi. Oleh karena itu diperlukan intensitas dan 

kualitas dari upaya tersebut serta difokuskan pada tujuan 

organisasi.kebutuhan adalah kondisi internal yang menimbulkan dorongan 

dimana kebutuhan yang tidak terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang 

merangsang dorongan dari dalam individu.  Pada umumnya kinerja yang 

tinggi dihubungkan dengan motivasi yang tinggi sebaliknya, motivasi yang 

rendah dihubungkan dengn kinerja yang rendah (http: // www.Pujopijeh’s 

punya.Com, 27-04-2014) 

 2.2.2 Teori Motivasi Kerja Dalam Islam  

  Motivasi kerja dalam islam itu adalah mencari nafkah yang 

merupakan bagian dari ibadah. Dalam Al-Qur’an di sebutkan dalam surat Adz 

Dzariat ayat 22 : 

ا ء رزقكم و ما تو عد و  و في الس

Maksud ayat ini adalah bahwa rezeki kita sudah ditetapkan oleh sang pencipta 

dan Allah akan menjamin rezeki tiap-tiap hambanya yang bekerja dijalannya. 
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Termasuk dengan jaminan surga dan  ketentraman hidup yang dijanjikan 

Allah. 

  Jadi teori motivasi kerja dalam islam didasarkan atas rezeki yang 

telah di berikan oleh sang pencipta dan Allah benar-benar telah menjamin 

rezeki tiap-tiap hambanya yang bekerja dijalannya. Dan sesungguhnya Allah 

tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan 

yang ada pada diri mereka sendiri. 

 Terkait dengan upah  yang merupakan motivasi kerja menurut 

Gibson (1996) mengemukakan bahwa salah satu yang mempengaruhi kinerja 

individu yang sangat kuat adalah system balas jasa/ upah organisasi atau 

perusahaan. 

 Dari dua teori  motivasi kerja dan menurut pendapat Gibson (1996)  

di atas dapat di simpulkan bahwa kinerja yang tinggi dapat di pengaruhi oleh 

adanya motivasi kerja yang baik berupa upah yang sesuai dengan kinerja 

seseorang  dalam mencari rezeki (nafkah) dengan landasan ikhlas karena 

Allah semata.  

  
 2.2 Upah 

 Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja 

selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. 

Nurimansyah Haribuan mengatakan : “Upah adalah segala macam bentuk 

penghasilan (carning), yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik 

berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan 

ekonomi (Zainal Asikin, 2008: 86). 
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 Berdasarkan pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah : 

Hak pekerja a yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ yang ditetapkan 

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan. 

  Upah adalah pembayaran yang diberikan kepada karyawan 

produksi dengan dasar lamanya jam kerja (Moekijat, 2007: 6). Upah 

bermakna membayar kompensasi atas apa yang member manfaat, entah itu 

karena seuatu pekerjaan atu selainnya (Baqir Sharief Qorashi, 2007: 161). 

  Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu 

pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, befungsi sebagai jaminan 

kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan 

atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, 

undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 

kerja antara pemberi dan penerima kerja. 

  Islam tidak membiarkan upah berada di bawah tingkat minimum 

yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja, tetapi islam 

juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang 

di tentukan berdasarkan sumbanganya terhadap produksi. Kondisi ekonomi 
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yang berubah mengakibatkan perubahan dalam hal penjualan dan tentunya 

akan mengakibatakan perubahan dalam hal pendapatan temasuk diantaranya 

pekerja secara sunatullah manusia memiliki kebutuhan pokok yag harus di 

penuhi dan hal ini telah dijelaskan ( Firman Allah Ta’ala dalam Hadist 

Qudsinya)  

Artinya: Tiga orang yang akan aku musuhi kelak dihari kiamat: 1) orang 

yang menerima tugas atas nama-Ku lalu berkhianat, 2) orang yang menjual 

orang merdeka lalu memakan hasilnya , dan 3) orang yang menyuruh buruh 

upahan, dia suruh ia menyelesaikan pekerjaannya tapi tidak dia beri 

upahnya 

(Kartika Tri Rahmawati 2009:44, hadist Qudsi ke- 2). 

 

Hal ini juga sesuai dengan hadist Nabi SAW.  

             

Maksud hadis diatas adalah Upah dalam islam adalah imbalan yang diterima 

seseorang atas pekerjaanya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan 

layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Dan janganlah kita 

memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. 

 

Berdasarkan pengertian dan firman Allah dan hadis Nabi SAW 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa upah merupakan imbalan yang 

diterima oleh pekerja atau buruh baik bentuk uang atupun yang lainya sebagai 

balas jasa atas sumbangan tenaga dan pikiran yang telah diberikan oleh 

pekerja terhadap perusahaan.  
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       2.2.1 Jenis- Jenis Upah   

Menurut Abdul Khakin (2006: 13-16) secara yuridis sebenarnya 

tidak ada pengertian yang jelas tentang upah, tetapi jika dicermati dari 

beberapa ketentuan pengupahan, jenis upah dapat dikelompokan: 

a. Jenis Upah 

1. Upah tetap 

Upah tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh secara tetap atau biasa disebut gaji. Tetapnya, gaji ini 

tidak dipengaruhi oleh apapun, baik atas kerja lembur maupun oleh 

faktor lainnya. 

2. Upah tidak tetap 

Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha 

kepada pekerja secara tidak tetap atau biasa disebut “upah” saja. 

Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah atas 

kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan, maka semakin besar 

upah yang diterima oleh pekerja/buruh yang bersangkutan. 

3. Upah harian  

Upah harian adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh secara perhitungan harian atau berdasarkan tingkat 

kehadiaran. Upah ini berlaku untuk pekerja harian lepas. 

4. Upah borongan 
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Upah borongan adalah upah yang dibayarkan oeh pengusaha kepada 

pekerja/buruh secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan 

satuan hasil kerja. Biasanya untuk jenis pekerjaan yang sifatnya 

bergantung cuaca atau kondisi tertentu. 

 

 2.2.2 Cara pembayaran upah 

Dalam islam jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pemabyaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada 

pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan 

mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhanya menurut 

Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai 

dengan manfaat yang diterimanya (Hendi Suhendi, 2008:121). 

Cara pembayaran upah secara yuridis wajib diatur dalam 

kesepakatan (perjanjian kerja), peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja 

bersama. Dari pengaturan tersebut diketahui bagaimana cara pembayaran 

upah dilakukan. Berdasarkan praktik di lapangan, cara pembayaran terbagi 

dua macam, yaitu menurut waktu pembayaran dan tempat pembayaran. 

Menurut waktu pembayaran, terbagi : 

a. Upah bulanan  

Upah bulanan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada 

pekerja/buruh pada setiaap bulan. Biasanya pada akhir bulan berjalan 

dan awal bulan berikutnya. Jadi upah dibayarkan sebulan sekali. 

b. Upah mingguan  
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Upah mingguan adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha 

kepada pekerja/buruh pada setiap minggu. Bisa seminggu sekali atau 

dua minggu sekali, jadi kembali pada kesepakatan kedua pihak. 

1. Menurut tempat pembayaran, terbagi sebagai berikut: 

a) Di kantor perusahaan, yang umumnya disepakati secara otomatis 

oleh para pihak dalam suatu perjanjian kerja. 

b) Di lokasi kerja atau tempat-tempat lain yang disepakati, berdasarkan 

pertimbangan kepraktisan atau kemudahan karena tempat kerja yang 

terpencar-pencar. 

 

2.2.3 Syarat - Syarat upah 

Syarat-syarat bagi suatu rencana dan sistem upah yang baik  

(Nitisemito, 1997: 90) antara lain : 

a. Adil bagi pekerja dan pemimpin perusahaan, artinya karyawan jangan 

sampai dijadikan alat pemerasan dalam dalam mengejar angka -angka 

produksi karyawan. 

b. Sistem upah sebaiknya bisa mempunyai potensi untuk mendorong 

semangat kerja karyawan dalam produktivitas kerja. 

c. Selain upah dasar perlu disediakan pula upah perangsang sebagai 

imbalan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh karyawan. 

d. Sistem upah itu sebaiknya harus mudah dimengerti artinya jangan 

berbelit belit sehingga karyawan akan sulit memahaminya 

Rukun dan sarat ijarah dalam islam adalah sebagi berikut: 
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Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yang melakukan aqad sewa menyewa 

attau upah mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang 

menyewakan, musta’jir adalh orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir 

dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap dalam melakukan tassaruf 

(mengendalikan harta) dan saling meridhoi. (Hendi suhendi, 2008:11). 

 

    2.3  Kinerja  

 Secara umum kinerja karyawan adalah hasil kerja karyawan secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang Pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya, sedangkan menurut Nawawi H.Hadari yang dimaksud 

dengan kinerja buruh adalah hasil dari pelaksaan suatu pekerjaan, baik 

yang bersifat fisik atu mental maupun non fisik atu non mental (Nawai 

H.Hadari: 1997). 

Definisi Kinerja juga mengandung  Istilah  berasal dari kata job 

performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau 

prestasi sesunggunya yang dicapai seseorang. Menurut Mangkunegara 

(2000:67) “kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang 

karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan ”.  

Menurut Besnadin dan Russell (1993:135) “kinerja adalah catatan yang 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama 

periode waktu tertentu”. Dari beberapa pendapat diatas dapat 
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disimpulkan bahwa yang dimaksud Kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai setiap karyawan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap 

perusahaan.  

 

    2.3.1 Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja adalah merupakan Proses mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu. Dalam organisasi modern penilaian kinerja 

memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam 

menjelaskan tujuan dan standar-standar kinerja dan memotivasi kinerja 

individu di waktu berikutnya (Simumora, 1997: 416). 

1. Tujuan Penilaian Kinerja 

Adapun tujuan penilaian kinerja menurut (Dharma, 2001: 150) adalah 

sebagai berikut : 

1) Pertanggung jawaban  

Apabila standar  dan sasaran digunakan sebagai alat pengukur pertanggung 

jawaban, maka dasar untuk pengambilan keputusan  kenaikan gaji atau 

upah, promosi, penugasan khusus, dan sebagainya adalah kualitas hasil 

pekerjaan karyawan yang bersangkutan. 

2) Pengembangan 

Jika standar dan sasaran digunakan sebagai alat untuk keperluan 

pengembangan, hal itu mengacu pada dukungan yang diperlukan 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Dukungan itu dapat 

berupa pelatihan, bimbingan, atau bantuan lainnya. 
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2. Manfaat Penilaian Kinerja 

Setiap karyawan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas merasa bahwa 

hasil kerja mereka tidak terlepas dari penilaian atasan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui 

kinerja seorang karyawan. 

Menurut (Rivai, 2005: 55) manfaat penilaian kinerja adalah : 

1. Manfaat bagi karyawan yang dinilai antara lain : 

a) Meningkatkan motivasi 

b) Meningkatka kepuasaan kerja 

c) Adanya kejelasan standar hasil yang diharapkan 

d) Adanya kesempatan berkomunikasi ke atas 

e) Peningkatan pengertian tentang nilai pribadi 

2. Manfaat bagi penilai 

a) Meningkatkan kepuasan kerja 

b) Meningkatkan kepuasan kerja baik dari para manajer ataupun karyawan 

c) Sebagai sarana meningkatkan motivasi karyawan 

d) Bisa mengidentifikasikan nkesempatan untuk rotasi karyawan 

3. Manfaat bagi perusahaan 

a) Perbaiki seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan 

b) Meningkatkan kualitas komunikasi 

c) Meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan 

d)Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan 

untuk masing-masing karyawan 
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2.3.2   Unsur-unsur Penilaian Kinerja 

  Unsur-unsur yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan 

Menurut (Hasibun, 2002: 59) unsur-unsur penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Prestasi 

Penilaian hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat di hasilkan 

karyawan. 

2) Kedisiplinan 

Penilaian disiplin dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang diberikan kepadanya. 

3) Kreatifitas 

Penilaian kemampuan karywan dalam mengembangkan kreatifitas untuk 

menyelesaikan pekerjaannya sehingga dapat bekerja lebih berdaya guna 

dan berhasil guna. 

4) Bekerja sama 

Penilaian kesediaan karyawan berpartipasi dan bekerja sama dengan 

karyawan lain secara vertikal atau horizontal didalam maupun diluar 

sehingga hasil pekerjaannya lebih baik. 

5) Kecakapan 

Penilaian dalam menyatukan dan melaraskan bermacam-macam elemen 

yang terlibat dalam menyusun kebijaksanaan dan dalam situasi 

manajemen. 
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6) Tanggung jawab 

Penilaian kesediaan karyawan dalam memper tanggung jawabkan 

kebijaksanaannya, pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

digunakan, serta perilaku pekerjaannya. 

 

   2.3.3 Indikator-indikator kinerja 

             Indikator kinerja ( Simamora dan Heryanto, 2004: 21) yaitu : 

1)  Loyalitas adalah Kesetiaan pegawai terhadap organisasi dan semangat 

berkorban demi tercapainya tujuan organisasi. 

2)  Tanggung Jawab adalah rasa memiliki organisasi dan kecintaan terhadap 

pekerjaan yang dilakukan dan ditekuni serta berani menghadapi segala 

konsekuensi dan resiko dari pekerjaan tersebut. 

3)  Ketrampilan adalah Kemampuan pegawai untuk melaksanakan tugas 

serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Setiap perusahaan menginginkan hasil produksi yang optimal, hal ini 

menyangkut kesiapan tenaga kerja yang didukung oleh peralatan yang 

memadai juga dengan pemberian upah yang layak. Besar kecilnya upah yang 

diberikan perusahaan kepada buruh  jelas sangat berpengaruh pada kinerja 

buruh itu sendiri,  karena dapat mendorong pekerja untuk meningkatkan 

kinerja yang lebih optimal atau dengan kata lain produktivitasnya tinggi. 
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Dengan penetapan upah yang sesuai untuk dapat meningkatkan 

kinerja yang tingka . Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut di 

atas, maka kerangka pemikiran itu dapat digambarkan dalam suatu model 

sebagai berikut : 

Model Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

Keterangan : 

X : Upah 

Y : Produktivitas kerja 

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran 

terhadap permasalahan yang akan dibahas. Adapun kerangka konseptual yang 

dikembangkan dalam model ini adalah sebagai berikut. Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dua jenis variabel yaitu 

variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). 

1. Variabel independen (variabel mengikat) maksudnya dalam penelitian ini 

adalah tingkat upah 

2. Variabel dependen (variabel terikat) maksudnya dalam penelitian ini 

adalah Kinerja Karyawan   

 2.5 Penelitian Terdahulu 

KINERJA    

KARYAWAN  

( Y ) 

TINGKAT 

 UPAH 

     ( X ) 
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Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh upah (kompensasi) 

terhadap kinerja adalah sebagai berikut:  

Sony Sugiharto. 2008 “ Pengaruh Upah terhadap Kinerja Kru Jalan (Studi 

pada CV PO Harapan Jaya Tulungagung). Kesimpulan dari hasil 

penelitian tentang pengaruh upah terhadap kinerja kru jalan adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisi linier 

sederhana, menunjukkan bahwa variabel upah mempunyai hubungan dan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kru jalan. 

2. Berdasarkan analisis linier sederhana yang menunjukkan nilai F hitung 

sebesar 

95,426 lebih besar dari F tabel yaitu 3,15 dengan probabilitas (sig) F 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat diinterpretasikan bahwa upah 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kru jalan. 

3. Dari nilai determinan, ternyata besarnya pengaruh variabel upah (X) 

terhadap variabel kinerja kru jalan (Y) adalah sebesar 0,610 atau 61%. 

Artinya bahwa perubahan kinerja kru jalan akan dijelaskan oleh variabel 

upah, sedangkan sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh variabel bebas 

lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

4. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi 

linier sederhana, ternyata variabel upah memiliki pengaruh yang besar 

terhadap kinerja kru jalan yaitu sebesar 0,666. 
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(http:karyailmiah.um.ac.id/index.php/manajemen/article/view/5922/4037,

10)  

Lilik Khoiriyah 2009 “ Pengaruh Upah dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada CV. Aji Bali Jaya Wijaya Surakarta “  dengan 

hasil Penelitian sebagai berikut:  

1. Upah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV. Aji Bali Jaya 

Wijaya. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh t hitung X1 = 

7,588 diterima pada taraf signifikansi 5%. 

2. Upah terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Oleh karena itu karyawan hendaknya menjadikan upah sebagai 

penyemangat dalam bekerja. Selain itu karyawan hendaknya selalu 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan motivasi, khususnya motivasi 

untuk memperoleh upah yang lebih besar 

(http:karyailmiah.um.ac.id/index.php/manajemen/article/view/5922/4037,

15/05/201)  

Kartika Tri Rahmawati “ 2009 “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Asuransi Jiwa Berjama (AJB) Bumi Putra 1912 Cabang 

Pasuruan Kota” dengan hasil penelitian adalah: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompensasi yang 

terdiri dari kompensasi langsung (Upah) (X1), dan kompensasi tidak 

langsung(asuransi) (X2), secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja 

(Y). Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 



32 

   

 

penelitian ini ditunjukkan dengan nilai R Square sebesar 0,246%. Dan 

yang lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian, 

seperti penentuan lokasi pembeli produk. 

2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan analisis regresi 

parsial menunjukkan bahwa variabel kompensasi langsung (upah) (X1) 

dan variabel kompensasi tidak langsung (asuransi) (X2) pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel kinerja (Y). Sedangkan kompensasi yang 

paling dominan adalah kompensasi langsung (upah)  (X1) terhadap kinerja 

(Y). 

Yang membedakan penelitan terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti 

terletak pada indikator – indikator variable yang digunakan. Untuk 

penelitian terdahulu indikator yang digunakan yaitu kompensasi terhadap 

kinerja karyawan dan motivasi terhadap kinerja karyawan, sedangkan 

penelitian yang sedang saya teliti indikator yang digunakan yaitu pengaruh 

tingkat upah terhadap kinerja karyawan, motivasi kerja karyawan dan 

unsur – unsur penilaian kerja karyawan. 
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Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu diatas maka peneliti 

memiliki hipotesis sementara sebagai berikut:   

   H0=   Tingkat upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

  H1=    Tingkat upah berhubungan dengan kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


