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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen dari perusahaan atau

organisasi yang mempunyai arti sangat penting, sumber daya manusia menjadi

sumber penentu dari perencanaan tujuan perusahaan, karena fungsinya sebagai

inti dari kegiatan perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia maka kegiatan

perusahaan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya meskipun pada saat ini

otomatisasi telah memasuki setiap perusahaan, tetapi apabila pelaku dan

pelaksana mesin tersebut yaitu manusia, tidak memberikan peranan yang

diharapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia.

Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya manusia,

berikut ini penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa

ahli :

a. Veithzal Rivai (2008:1), menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia

adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

b. Melayu Hasibuan (2010:10), menyatakan bahwa manajemen sumber daya

manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya

manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya

manusia secara garis besar sama yaitu, manajemen sumber daya manusia

mengatur semua tenaga kerja secara efektif dan efisien dengan mengembangkan

kemampuan yang mereka miliki dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan

dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan tertentu maka tenaga kerja akan

termotivasi untuk bekerja sebaik mungkin.
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2.1.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi manajemen sumber daya manusia sangatlah luas, hal ini dapat

disebabkan karena tugas dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia

untuk mengelola unsur-unsur manusia seefektif mungkin agar memiliki suatu

kerja yang memungkinkan dan memuaskan. Menurut Hasibuan (2010:21) fungsi-

fungsi sumber daya manusia meliputi fungsi manajerial dan fungsi operasional,

yaitu :

1. Fungsi-fungsi Manajerial

a. Perencanaan

Perencanaan (planning) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif

dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu

terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan melakukan program

kepegawaian, program kepegawaian meliputi pengorganisasian,

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan

program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian (organizing) adalah fungsi penyusunan dan

pembentukan suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan

antar para pekerja dan tugas-tugas yang harus dikerjakan, termasuk

menetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

c. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan dalam mengarahkan semua

karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien

dalam membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, karyawan, dan

masyarakat. Pengarahan itu sendiri dilakukan pemimpin dengan

menugaskan bawahannya agar mengerjakan tugasnya dengan baik.
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d. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan dalam mengendalikan semua

karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai

dengan rencana yang sudah ditetapkan. Apabila terdapat kesahalan dapat

dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian

karyawan itu sendiri meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama,

pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

2. Fungsi-fungsi Operasional

a. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan

orientasi dan induksi untuk menciptakan karyawan yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik dapat membantu terwujudnya

suatu tujuan yang baik.

b. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah fungsi yang berperan dalam

pengembangan dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kerja

dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para karyawan.

c. Kompensasi

Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak

langsung (indirect) uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil

dan layak. Adil diberikan sesuai dengan prestasi kerja, layak diartikan

dapat memenuhi kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah

minimum pemerintah berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

d. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar terciptanya

kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh

laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya.
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e. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk meningkatkan kondisi

fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap memberikan

kinerjanya hingga sampai pensiun.

f. Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja karyawan

dalam suatu perusahaan yang dapat disebabkan dengan adanya keinginan

karyawan atau keinginan perusahaan, dimana perusahaan berusaha

mengembalikannya dengan cara terbaik kepada masyarakat.

Dari uraian diatas tersebut, sangat jelas bahwa peranan manajemen sumber

daya manusia, baik yang secara manajerial maupun operasional sangat berguna

dalam mendukung pencapaian dari tujuan perusahaan.

2.2 Aktivitas Manajemen Sumber Daya Manusia

Aktivitas sumber daya manusia (human resources activities) adalah berbagai

tindakan yang diambil untuk menyediakan dan mempertahankan tenaga kerja

yang efektif bagi organisasi, yaitu berupa program yang dirancang untuk

merespon tujuan sumber daya manusia dan dikelola untuk mencapai tujuan

tersebut (Robert L. Mathis, John H.Jackson:2001). Adapun hubungan antara

aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan manajemen sumber daya

manusia diantaranya (William B. Werther Jr:1996).

2.2.1 Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia terfokus kepada bagaimana organisasi

harus bergerak dari kondisi sumber daya manusianya saat ini menuju kondisi

sumber daya manusia yang dikehendakinya, bagaimana merapatkan kesenjangan

antara efisiensi dan ekuitas. Perencanaan ini menciptakan hubungan antar seluruh

strategi organisasi dengan kebijakan sumber daya manusianya. Melalui

perencanaan sumber daya manusia, organisasi memastikan bahwa aktivitas

sumber daya manusia senantiasa konsisten dengan arah strategik dan tujuan

organisasi.
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2.2.2 Perencanaan Kepegawaian (Employment Planning)

Organisasi menetapkan jumlah dan spesifikasi orang-orang yang

dibutuhkan. Jikalau terjadi surplus atau kelebihan karyawan, maka dijalankan

kebijakan pengurangan karyawan begitupun sebaliknya jika kekurangan maka

dilakukan rekruitmen. Penentuan jumlah pegawai yang dibutuhkan haruslah

berpedoman pada tugas pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya.

2.2.3 Penarikan Tenaga Kerja (Recruitment)

Dalam efektivitas sebuah organisasi tergantung pada efektivitas para

karyawan. Maka dari itu, rekruitmen sumber daya manusia menjadi aktivitas

sumber daya manusia yang kritis. Rekruitmen merupakan aktivitas yang

dirancang untuk memperoleh pelamar kerja yang memenuhi persyaratan

perusahaan.

2.2.4 Seleksi Tenaga Kerja (Selection)

Ketika menyeleksi karyawan baru, biasanya ada penyaringan melalui tes,

wawancara, dan penyelidikan latar belakang pelamar. Berikutnya jika telah

ditemukan pelamar yang memenuhi persyaratan direkomendasikan kepada

manajer atau supervisor untuk keputusan pengangkatan terakhir.

2.2.5 Penilaian Kerja (Performance Appraisal)

Penilaian kinerja (performance appraisal) membandingkan kinerja

pekerjaan seseorang terhadap tolok ukur dan tujuan yang ditetapkan untuk posisi

orang tersebut. Evaluasi terhadap kinerja manajer maupun non-manajer

merupakan tanggung jawab manajer sumber daya manusia dan juga manajer dari

departemen lain. Departemen sumber daya manusia mungkin perlu melatih para

penyelia bagaimana membuat standar kinerja yang masuk akal, melakukan

penilaian yang akurat, dan mengadakan wawancara kinerja.
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2.2.6 Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development)

Pertumbuhan organisasi terkait erat dengan pertumbuhan sumber daya

manusianya. Program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk

meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan kinerja individu, kelompok

atau seluruh organisasi. Aktivitas pelatihan dirancang untuk meningkatkan

keahlian pada pekerjaan saat ini. Sedangkan aktivitas pengembangan dirancang

untuk mendidik karyawan di luar keperluan posisi mereka saat ini sehingga

mereka dipersiapkan untuk promosi dan mampu memandang peran mereka di

dalam organisasi secara lebih luas.

2.2.7 Pemberian Kompensasi

2.2.7.1 Pengertian Kompensasi

Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya

manusia yang paling sulit dan membingungkan, tidak hanya karena pemberian

kompensasi merupakan salah satu tugas yang paling kompleks tetapi juga salah

satu aspek yang paling berarti bagi karyawan maupun organisasi maupun

perusahaan. Meskipun kompensasi harus memiliki dasar yang logik, rasional dan

dapat dipertahankan, hal ini menyangkut banyak faktor emosional dari sudut

pandang para karyawan.

Masalah kompensasi sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk

bekerja dan berpengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga kerja. Oleh karena

itu, sikap perusahaan atau organisasi manapun seharusnya dapat memberikan

kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul oleh tenaga kerja.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengutip pengertian kompensasi

menurut para ahli :

a. Kompensasi menurut Veithzal Rivai (2010) Kompensasi merupakan sesuatu

yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi

MSDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan

individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.
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b. Sastrohadiwiryo (2003 : 181) mengemukakan bahwa kompensasi adalah

imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga

kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan

pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

c. Menurut Hasibuan (2010) adalah kompensasi adalah semua pendapatan yang

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penetuan tingkat kompensasi penting bagi

organisasi karena upah dan gaji seringkali merupakan salah satu-satunya biaya

perusahaan yang terbesar. Hal ini juga penting bagi karyawan karena uang

seringkali merupakan alat satu-satunya biaya bagi kelangsungan hidup.

2.2.7.2 Tujuan Kompensasi

Pemberian kompensasi bertujuan untuk memancing kinerja karyawan

dalam melakukan pekerjaannya. Tujuan kompensasi finansial menurut Melayu

Hasibuan (2010 : 120), adalah :

1. Ikatan Kerjasama

Yang artinya dengan pemberian kompensasi terjalinlah suatu ikatan

kerjasama formal antara pengusaha dan karyawan. Karyawan harus

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau

majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang

disepakati.

2. Kepuasan Kerja

Yang artinya dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan

fisik, status sosial, dan egoistik sehingga memperoleh kepuasan kerja dari

jabatan.

3. Pengadaan Efektif

Yang artinya jika program kompensasi ditetapkan cukup besar pengadaan

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
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4. Motivasi

Yang artinya jika balas jasa yang diberikan cukup besar manajer akan

mudah memotivasi bawahannya.

5. Stabilitas Karyawan

Yang artinya dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta

eksternal konsistensi yang kompentatif, maka stabilitas karyawan lebih

terjamin karena turn over relatif kecil.

6. Disiplin

Yang artinya dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-

peraturan yang berlaku.

7. Pengaruh Serikat Buruh

Yang artinya dengan melakukan program kompensasi yang baik penaruh

serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada

pekerjaannya.

8. Pengaruh Pemerintah

Yang artinya jika dalam melakukan program kompensasi sesuai dengan

undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum)

maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan dari pemberian kompensasi hendaknya

memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan dapat memenuhi

kebutuhannya, pengusaha mendapatkan laba, peraturan pemerintah harus ditaati

dan konsumen mendapatkan barang yang baik dengan harga yang pantas.

2.2.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi

Dalam pemberian kompensasi finansial harus diperhatikan bahwa kompensasi

finansial dapat mempunyai nilai yang berbeda bagi masing-masing individu yang

menerimanya. Hal ini disebabkan karena masing-masing individu kebutuhan,

keinginan, dan pandangan yang berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu dalam

menetapkan suatu kebijakan pemberian imbalan terdapat faktor-faktor yang harus

dipertimbangkan selain faktor jumlahnya.
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Menurut Hasibuan (2010:127-129) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

kompensasi adalah sebagai berikut :

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari lowongan pekerjaan

(permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja

lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin

besar.

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin

baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya

kemampuan dan kesdiaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi

relatif kecil.

3. Serikat Buruh atau Organisasi Karyawan

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi

semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang

berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil.

4. Produktivitas Kerja Karyawan

Jika produktivitas karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan semakin

besar. Sebaliknya jika produktivitasnya buruk maka kompensasi semakin

kecil.

5. Pemerintahan dengan Undang-undang dan Keppres

Pemerintah dan undang-undang keppres menetapkan besarnya batas upah

atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya

pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan balas jasa bagi karyawan.

Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-

wenang.

6. Biaya Hidup (Cost of living)

Apabila dalam suatu daerah tingkat biaya hidupnya itu tinggi, maka tingkat

kompensasi atau upah akan semakin besar. Sebaliknya apabila tingkat hidup

di daerah itu rendah, maka tingkat kompensasi atau upah akan relatif kecil,

contohnya saja seperti di Jakarta dan Bandung, perbandingan diantara
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keduanya berbeda, karena tingkat hidup biaya di Jakarta lebih besar daripada

di Bandung.

7. Posisi Jabatan Karyawan

Posisi dimana setiap karyawan apabila memiliki posisi jabatan tinggi maka ia

akan menerima gaji atau kompensasi yang besar. Sebaliknya jika karyawan

memiliki jabatan rendah makan gaji atau kompensasi akan kecil. Hal ini dapat

dikatakan wajar, karena seseorang yang memiliki kewajiban dan tanggung

jawab yang besar maka ia akan menerima gaji atau kompensasi yang tinggi.

8. Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Menentukan posisi dimana suatu pendidikan dan pengalaman kerja sangat

mempengaruhi untuk besar kecilnya suatu penghasilan yang akan diperoleh.

9. Kondisi Perekonomian Nasional

Suatu keadaan yang melihat kondisi perekonomian sedang maju atau tidak

maju, karena dengan itu dapat menentukan tingkat upah yang akan diperoleh.

10. Jenis dan Sifat Kerja

Jenis dan sifat kerja yang sulit dan mempunyai resiko, maka tingkat upah atau

balas jasanya semakin besar karena membutuhkan keterampilan dan ketelitian

dalam mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjanya mudah dan

tidak ada resiko, maka tingkat kompensasi yang diberikannya akan rendah.

2.2.7.4 Bentuk-bentuk Kompensasi Pegawai

Ada dua bentuk kompensasi pegawai, yaitu bentuk kompensasi langsung

dan tidak langsung. Bentuk kompensasi langsung dapat dikatakan seperti upah,

gaji, dan insentif, sedangkan kompensasi tidak langsung merupakan pelayanan

dan keuntungan. (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2007:85).

Sedangkan dimensi dari komponen menurut Veithzal (2005:393) adalah

terdiri dari dua yaitu :

1. Kompensasi finansial, terdiri dari dua, yaitu kompensasi langsung dan

tidak langsung. Yang dimaksud dengan kompensasi langsung adalah

pembayaran karyawan dalam bentuk upah, gaji, bonus, atau komisi.

Kompensasi tidak langsung (benefit) adalah semua pembayaran yang
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tidak tercakup dalam kompensasi finansial seperti liburan, berbagai

macam asuransi, jasa (perawatan anak, kepedulian keagamaan).

2. Kompensasi non finansial. Yang dimaksud kompensasi non finansial

seperti pujian, menghargai diri sendiri, pengakuan yang dapat

mempengaruhi motivasi kerja karyawan, produktivitas dan kepuasan.

2.2.7.5 Kompensasi Langsung

Kompensasi langsung lebih menekankan guna untuk produktivitas kerja yang

lebih tinggi, banyak organisasi atau perusahaan yang menganut sistem insentif

sebagai bagian dari sistem imbalan yang berlaku bagi para karyawannya.

Kompensasi langsung (direct compensation) menurut Edwin B. Flippo (2000)

yaitu gaji, upah, insentif, tabungan hari tua, lembur, tunjangan hari raya,

tunjangan kesehatan, tunjangan keselamatan hari kerja. Berikut beberapa pendapat

yang diungkapkan para ahli mengenai kompensasi langsung, sebagai berikut :

1. Gaji

Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai

gaji, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Edwin B. Flippo (2000), sejumlah uang yang diterima secara

langsung setiap bulan atau minggu untuk karyawan sebagai imbalan

atas pekerjaannya. Sedangkan apabila terjadi naik atau turunnya

prestasi kerja, tidak mempengaruhi besar kecilnya gaji tetap. Besar

kecilnya nilai gaji terjadi apabila kenaikan atau penurunan nilai gaji

yang ditetapkan oleh perusahaan.

b. Menurut Andrew F. Sikula (2000:119) Gaji adalah kompensasi tetap

yang dibayarkan kepada pemangku jabatan, pimpinan atas dasar yang

teratur seperti tahunan, caturwulan, bulanan, atau mingguan.

c. Sedangkan Veithzal Rivai (2006:360) berpendapat bahwa gaji

merupakan balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan

sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan

yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai suatu
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tujuan perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap

yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam suatu perusahaan.

Dari kutipan diatas yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa gaji

adalah imbalan jasa berupa uang yang dibayarkan tiap bulan yang diberikan

sebagai konsekuensi sebagai kedudukannya sebagai karyawan.

2. Upah

Upah merupakan pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja yang

biasanya dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jumlah output kerja yang

dihasilkan atau jam kerja atau waktu yang digunakan. Besarnya upah yang

dibayarkan pada setiap periode tidak selalu sama, menurut Sri Wiludjeng

(2006:104).

Menurut Edwin B. Flippo (2000) Upah adalah sejumlah uang yang diterima

secara langsung setiap minggu atau hari untuk pegawai tidak tetap atau biasa

disebut sebagai part-time sabagai imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan

borongan atau menghadapi event-event tertentu”.

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upah adalah

pembayaran yang diberikan kepada karyawan berdasarkan waktu atau

berdasarkan hasil, dan pembayarannya dapat dilakukan per jam, per hari, atau per

setengah hari.

3. Insentif

Insentif menurut Melayu S.P. Hasibuan (2010:118) adalah tambahan

balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas

prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung

prinsip adil dalam pemberian kompensasi.

Edwin B. Flippo (2000:119) berpendapat bahwa insentif adalah sejumlah

uang yang diterima secara langsung setiap bulan/ minggu untuk karyawan tetap

atau karyawan part-time sebagai imbalan yang dikerjakan berdasarkan

keterampilan kinerjanya.

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan

karena kinerjanya melebihi standard yang dibutuhkan atau ditentukan (Veithzal
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Rivai, 2008:362), sedangkan Henry Simamora (2006:445) berpendapat bahwa

insentif adalah tambahan kompensasi diatas atau diluar gaji atau upah yang

diberikan oleh organisasi.

2.2.7.6 Kompensasi Tidak Langsung

Kompensasi tidak langsung adalah benefit (keuntungan) dan pelayanan.

Benefit adalah  nilai keuangan langsung untuk pegawai yang secara cepat dapat

ditentukan. Sedangkan pelayanan adalah nilai keuangan langsung untuk pegawai

yang tidak dapat secara mudah untuk dapat ditentukan, dikemukakan menurut

A.A. Anwar P. Mangkunegara (2007:86).

Kriteria program benefit adalah biaya, kemampuan membayar, kebutuhan,

kekuatan kerja, tanggung jawab sosial, reaksi kekuatan kerja, dan relasi umum.

Sedangkan program pelayanan adalah laporan tahunan untuk pegawai, adanya tim

olahraga, kamar tamu pegawai, kafeteria pegawai, surat kabar perusahaan, toko

perusahaan, potongan harga produk perusahaan, darmawisata, dan lain-lain.

2.2.7.7 Sistem Pemberian Kompensasi

Menurut Hasibuan (2010:123-124) ada beberapa patokan umum yang

diharapkan dijadikan pedoman dalam praktek sistem kompensasi, yaitu :

1. Sistem Waktu

Dalam sistem waktu, kompensasi itu besarnya ditetapkan berdasarkan

standar waktu seperti, jam, hari, bulan. Sistem waktu ini administrasi

pengupahannya relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan

tetap maupun kepada kerja harian.

2. Sistem Hasil

Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi ditetapkan atas kesatuan unit

yang dihasilkan pekerja seperti perpotong, meter, liter, kilogram. Besarnya

kompensasi dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang

dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya. Sistem hasil ini

tidak bisa diterapkan pada karyawan tetap dan jenis pekerjaannya yang

tidak mempunyai standar fisik seperti bagi karyawan administrasi.
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3. Sistem Borongan

Sistem borongan adalah salah satu pengupahan yang penetapan besarnya

jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup

rumit, lama mengerjakannya serta berapa alat yang diperlukan untuk

menyelesaikannya.

2.3 Kepuasan Kerja

2.3.1. Pengertian Kepuasan Kerja

Sebelum masuk ke dalam bahasan kepuasan kerja maka terlebih dahulu

akan melihat pengertian mengenai kerja, menurut Malayu Hasibuan (2006:41)

kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental yang dilakukan seseorang untuk

melakukan sebuah pekerjaan. Sedangakan menurut A.A.Anwar Prabu

Mangkunegara (2007:117) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu

perasaan yang menyongkong atau tidak menyongkong diri karyawan yang

berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan

yang berhubungan dengan pekerjaan, melibatkan aspek-aspek seperti upah atau

gaji yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan karyawan

lain, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu

pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara lain

umur, kondisi kesehatan, kemampuan dan pendidikan.

Ketika seorang individu bekerja pada suatu organisasi, intsansi ataupun

perusahaan maka hasil kerja yang ia selesaikan akan mempengaruhi terhadap

tingkat produktivitas organisasi. Oleh karena itu, pandangan dan juga perasaan

individu terhadap pekerjaannya harus tetap terjaga pada sisi positif dari

pekerjaannya dengan kata lain individu tersebut harus memiliki dan menjaga

kepuasan kerjanya agar produktivitasnya dapat terus ditingkatkan.

Adapun pengertian kepuasan kerja menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Handoko (2000:193) kepuasan kerja karyawan adalah keadaan

emosional yang menyenangkan dengan mana para karyawan memandang
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pekerjaan mereka ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan

dan segala sesuatu yang dihadapai di lingkungan kerjanya.

b. Menurut pendapat Martoyo (2000:142) kepuasan kerja karyawan adalah

keadaan emosional karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu

antara nilai bebas jasa kerja karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan

tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang

bersangkutan.

c. Malayu S.P. Hasibuan (2006:202) kepuasan kerja adalah sikap emosional

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya sikap ini dicerminkan oleh

moral kerja, kedisplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam

pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi antara keduannya.

d. Veithzal Rivai (2007:247) kepuasan merupakan evaluasi yang

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas

dalam bekerja.

e. Sedangkan menurut Cherington (1987:82) kepuasan kerja pada dasarnya

merujuk pada seberapa besar seorang pegawai menyukai pekerjaanya.

f. Pekerjaan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan seseorang,

sehingga kepuasan kerja juga mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh

karena itu kepuasan kerja adalah bagian kepuasan hidup (Wether dan Davis,

1982:41).

g. Kepuasan kerja juga tergantung pada hasil instrinsik, ekstrinsik, dan presepsi

pemegang kerja pada pekerjaannya, sehingga kepuasan kerja adalah tingkat

dimana seseorang merasa psotif atau negatif tentang berbagai segi dari

pekerjaan, tempat kerja, dan hubungan dengan teman kerja (Gibson Ivanicevic

Donely, 1985:464-465).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya.

Pekerjaan disini juga menuntut interaksi dengan rekan sekerja dan atasan,

mengikuti aturan dan kebijakan perusahaan, memenuhi standar kinerja, hidup

pada kondisi kerja yang sering kurang ideal.
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Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual.

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan

sistem nlai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan

dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya

terhadap kegiatan tersebut. Jadi secara garis besar kepuasan kerja dapat diartikan

sebagai hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang mana

pegawai memandang pekerjaannya.

Menurut Herzberg seperti yang dikutip oleh Suryana Sumantri (2001:83)

ciri perilaku pekerja yang puas adalah mereka yang mempunyai motivasi yang

tinggi untuk bekerja, mereka lebih senang dalam melakukan pekerjaannya,

sedangkan ciri pekerja yang kurang puas adalah mereka yang malas berangkat

kerja ke tempat bekerja, dan malas dalam melakukannya pekerjaannya. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan atau sikap seseorang

terhadap pekerjaan yang dilakukannya, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai

macam faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

2.3.2. Teori-teori Kepuasan Kerja

Teori tentang kepuasan kerja yang telah ada saaat ini adalah :

a. Teori ketidaksesuaian (Discrepancy Theory)

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga

apabila kepuasannya diperoleh melebihi apa yang diinginkan, maka orang akan

menjadi lebih puas lagi, sehingga terdapat disparancy, tetapi merupakan

disparancy yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih

antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai.

b. Teori Keadilan (Equity Theory)

Teori ini mengungkapkan bahwa orang yang akan merasa puas atau tidak

puas, tergantung pada ada atau tidaknya ada keadilan dalam suatu situasi,

khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen utama dalam teori

keadilan adalah input, hasil keadilan dan ketidakadilan. Input adalah faktor

bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung pekerjaannya seperti
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pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan perlatan atau

perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pekerjaannya.

Hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seseorang karyawan

yang diperoleh dari pekerjaannya seperti upah atau gaji, keuntungan

sampingan, simbol, status, penghargaan dan kesempatan untuk berhasil atau

aktualisasi diri. Sedangkan orang selalu membandingkan dapat berupa

seseorang di perusahaan yang sama, atau ditempat lain atau bisa pula dengan

dirinya dimasa lalu.

Menurut teori ini, setiap karyawan akan membandingkan rasio input hasil

orang lain. Bila perbandingan itu dianggap cukup adil, maka karyawan akan

merasa puas. Bila perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa

menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila perbandingan itu

tidak seimbang akan timbul ketidakpuasan.

c. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory)

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu merupakan

hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan

suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan

menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau motivator dan disatisfies. Satisfies

adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan

kerja yang terdiri dari : pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada

kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan

promosi.

Terpenuhinya faktor-faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun

tidak terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan.

Disatisfies adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang

terdiri dari gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar personal, kondisi kerja

dan status. Faktor ini diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta

kebutuhan dasar karyawan jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan

puas. Namun, jika besarnya faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, karyawan tidak akan kecewa meskipun belum terpuaskan.
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d. Teori Motivator-Hygiene (M-H)

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai kepuasan kerja adalah teori

motivator-hygiene (M-H) yang dikembangkan oleh Frederick Herzberg. Teori

H-M sebenernya berujung pada kepuasan kerja. Namun penelitian menunjukan

hubungan yang positif antara kepuasan kerja dan turnover SDM serta antara

kepuasan kerja dan komitmen SDM.

Pada intinya, teori H-M justru kurang sependapat dengan pemberian balas

jasa yang tinggi, seperti strategi golden handcuff, karena balas jasa yang tinggi

hanya mampu menghilangkan ketidakpuasan kerja dan tidak mampu

mendatangkan kepuasan kerja (balas jasa hanyalah faktor hygine, bukan

motivator). Untuk mendatangkan kepuasan kerja, Hezberg menyarankan agar

perusahaan melakukan job enrichment, yaitu suatu upaya menciptakan

pekerjaan dengan tantangan, tanggung jawab, dan otonomi yang lebih besar.

Dalam dunia kerja kepuasan itu salah satunya bisa mengacu kepada

kompensasi yang diberikan oleh pengusaha, termasuk gaji atau imbalan dan

fasilitas kerja lainnya seperti, rumah dinas dan kendaraan kerja, konteks “puas”

dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu individu akan merasa puas apabila dia

mengalami hal-hal :

a. Apabila hasil atau imbalan yang didapat individu tersebut lebih dari yang

diharapkan. Masing-masing individu memiliki target pribadi, apabila

mereka termotivasi untuk mendapatkan target tersebut, mereka akan

bekerja keras. Pencapaiaan hasil dari kerja keras tersebut akan membuat

individu merasa puas.

b. Apabila hasil yang dicapai lebih besar daripada standar yang ditetapkan.

Apabila individu memperoleh hasil yang lebih besar dari standar yang

ditetapkan oleh perusahaan, maka individu tersebut memiliki produktivitas

yang tinggi dan layak mendaptkan penghargaan dari perusahaan.

c. Apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyratan yang

diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, konsisten untuk

setiap saat serta dapat ditingkatkan setiap waktu.
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Salah satu model teori yang berkaitan dengan kepuasan kerja, yaitu teori

yang dikemukakan oleh Edward Lawler yang dikenal dengan Equity Model

Theory atau teori kesetaran. Intinya teori ini menjelaskan kepuasan dan

ketidakpuasan dengan pembayaran, perbedaan antara jumlah yang diterima

dengan jumlah yang dipersepsikan oleh karyawan lain merupakan penyebab

utama terjadinya ketidakpuasan. Untuk itu pada dasarnya ada tiga tingkatan

pembayaran, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan dasar karyawan.

2. Memenuhi harapan karyawan sedemikian rupa, sehingga mungkin

tidak mau pindah kerja ke tempat lain

3. Memenuhi keinginan karyawan dengan mendapat lebih dari apa yang

diharapkan.

Sementara itu, sesuai dengan teori keinginan relatif atau Relative

Deprivation Theory dalam (Veithzeal Rivai, 2004:477), ada enam keputusan

penting menyangkut kepuasan dengan pembayaran, menurut teori ini adalah :

1. Perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan.

2. Perbedaan antara pengeluaran dengan penerimaan.

3. Ekspektasi untuk menerima pembayaran lebih.

4. Ekspektasi yang rendah terhadap masa depan.

5. Perasaan untuk memperoleh lebih dari yang diinginkan.

6. Perasaan secara personal tidak bertanggungjawab terhadap hasil yang

buruk.

Apakah kepuasan kerja para pegawai dapat ditingkatkan atau tidak,

tergantung dari apakah kompensasi yang diberikan kepadanya telah memenuhi

harapan dan keinginanya atau belum. Jika kinerja yang lebih baik dapat

meningkatkan imbalan bagi karyawan secara adil dan seimbang, maka

kepuasan kerja akan meningkat. Dalam kasus lain, kepuasan kerja karyawan

merupakan umpan balik yang mempengaruhi self-image dan motivasi untuk
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meningkatkan kinerja. Pengaruh fungsi SDM terhadap produktivitas kerja dan

kepuasan kerja dapat kita lihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.

Pengaruh Fungsi Divisi SDM Terhadap Kepuasan dan Motivasi

Sumber : Veithzal Rivai (2004:479)

Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja

karyawan. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka

perlu dilakukan pengawasan oleh supervisor. Keberhasilan pelaksanaan fungsi

SDM tersebut sangat tergantung dari feed back (umpan balik) yang diberikan

karyawan, dalam bentuk peningkatan produktivitas kerja dan tercapainya

kepuasan kerja.

2.3.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pada dasarnya dapat

menjadi dua bagian yaitu faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam

diri karyawan itu sendiri seperti harapan dan kebutuhan individu tersebut dan

yang kedua adalah faktor ektrinsik. Faktor ektrinsik yaitu faktor yang berasal

dari luar diri karyawan antara lain kebijakan perusahaan, kondisi fisik
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lingkungan kerja, interaksi dengan karyawan lain, sistem penggajian, dan

sebagainya.

Menurut Robbins (1996:76) bahwa faktor-faktor yang mendorong

kepuasan kerja adalah :

a. Kerja yang secara mental menantang.

b. Ganjaran yang pantas.

c. Kondisi kerja yang mendukung.

d. Rekan kerja yang mendukung.

e. Kesesuaian kepribadian-pekerjaan.

Menurut (Chruden & Sherman, 1972: 312-313), secara teoritis faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya,

seperti gaya kepemimpinan, perilaku, locus of control pemenuhan harapan

penggajian dan efektivitas kerja. Faktor-faktor yang biasanya digunakan untuk

mengukur kepuasan kerja seorang pegawai adalah :

a. Isi pekerjaan.

b. Supervise.

c. Organisasi dan manajemen.

d. Kesempatan untuk maju.

e. Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya

insentif.

f. Kondisi pekerjaan.

Selain itu, menurut Job Descriptive Index (JDI) faktor penyebab kepuasan

kerja ialah :

a. Bekerja pada tempat yang tepat.

b. Pembayaran yang sesuai.

c. Organisasi dan manajemen.

d. Supervisi pada pekerjaan yang tepat.

e. Orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat.

Menurut Marihot Tua Efendi (2002:290) kepuasan kerja didefinisikan

dengan hingga sejauh mana individu merasakan secara positif atau negatif
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berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas dalam pekerjaannya.

Faktor-faktor apa yang terkait dengan atau menentukan kepuasan kerja atau

ketidakpuasan kerja adalah suatu hal yang sangat luas.

Hal di atas menunjukkan bahwa kepuasan kerja seseorang dipengaruhi

oleh banyak faktor, tidak hanya gaji, tetapi terkait dengan pekerjaan itu

sendiri, dengan faktor lain seperti hubungan dengan atasan, rekan kerja,

lingkungan kerja dan aturan-aturan. Berdasarkan ini para ahli

mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang

berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu :

1. Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari

pelaksanaan kerja, apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil.

2. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang,

apakah memiliki elemen yang memuaskan.

3. Rekan sekerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan

rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan.

4. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberikan perintah atau

petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak

menyenangkan, dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja.

5. Promosi, yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui

kenaikan jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang

besar untuk naik jabatan atau tidak, proses kenaikan jabatan kurang

terbuka atau terbuka. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja

seseorang.

6. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2004:203) kepuasan kerja karyawan

dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Balas jasa yang layak dan adil

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian
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3. Berat-ringannya pekerjaan

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan

5. Peralatan yang memnunjang pelaksanaan pekerjaan

6. Sikap pemimpin dalam kepemimpinannya

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak

Menurut Stephen Robbins (2003:108) ada empat faktor yang kondusif bagi

tingkat kepuasan kerja karyawan yang tinggi, yaitu:

a. Pekerjaan yang secara mental menantang

Orang lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka peluang

untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan

menawarkan satu varietas tugas, kebebasan dan umpan balik tentang

seberapa baiknya mereka melakukan itu. Karakteristik-karakteristik ini

membuat pekerkaan menjadi menantang secara mental.

b. Imbalan yang wajar

Karyawan menginginkan sistem penggajian yang mereka anggap tidak

ambigu dan sejalan dengan harapan mereka. Bila pembayaran itu kelihatan

adil berdasarkan permintaan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan

standar pembayaran masyarakat, kepuasan mungkin dihasilkan.

c. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung

Karyawan merasa prihatin dengan kondisi lingkungan kerja mereka jika

menyangkut masalah kenyamanan pribadi maupun masalah kemudahan

untuk dapat bekerja dengan baik. Banyak studi yang menunjukkan bahwa

para karyawan lebih menyukai lingkungan fisik yang tidak berbahaya atau

yang nyaman. Selain itu kebanyakan karyawan lebih suka bekerja tidak

jauh dari rumah, dalam fasilitas yang bersih dan relatif modern, dengan

alat dan perlengkapan yang memadai.

d. Rekan kerja yang suportif

Dari bekerja orang mendapatkan lebih dari sekedar uang atau prestasi-

prestasi yang berwujud, bagi sebagian karyawan kerja juga dapat mengisi

kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidak heran jika seorang
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karyawan memiliki rekan kerja yang suportif dan bersahabat dapat

meningkatkan kepuasan kerja mereka.

Perilaku dari bos seseorang juga merupakan penentu utama kepuasan.

Studi-studi umumnya menemukan bahwa kepuasan kerja ditingkatkan bila

penyelia langsung memahami dan secara bersahabat, memberikan pujian atas

kinerja yang baik, mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan minat

pribadi terhadap mereka.

Kepuasan kerja dapat dirumuskan sebagai respons umum pekerja berupa

perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil persepsi mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang masuk dan

bergabung dalam suatu organisasi/institusi/perusahaan mempunyai

seperangkat keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa lalu yang

menyatu dan membentuk suatu harapan yang diharapkan dapat dipenuhi di

tempatnya bekerja. Kepuasan kerja akan didapat apabila ada kesesuaian antara

harapan pekerja dengan kenyataan yang ditemui dan didapatkannya dari

tempatnya bekerja.

Edwin B. Flippo (1995:116) mengemukakan mengenai beberapa

keinginan karyawan dalam suatu organisasi, yaitu :

a. Upah,

b. Keterjaminan pekerjaan,

c. Teman-teman sekerja yang menyenangkan,

d. Penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan,

e. Pekerjaan yang berarti,

f. Kesempatan untuk maju,

g. Kondisi kerja yang nyaman,

h. Kepemimpinan yang mampu dan adil,

i. Perintah dan pengarahan yang masuk akal,

j. Suatu organisasi yang relevan secara sosial.
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2.3.4. Pengukuran Kepuasan Kerja

Tolak ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak ada karena setiap individu

karyawan berbeda standar kepuasannya, indikator untuk mengukurnya pun

dapat berbeda-beda tergantung pada perusahaan atau organisasi yang

menetapkannya.

Kepuasan kerja adalah bagaimana orang merasakan pekerjaan dan aspek-

aspeknya. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan harus benar-benar

memperhatikan kepuasan kerja, yang dapat dikategorikan sesuai dengan fokus

karyawan atau perusahaan, yaitu:

1. Manusia berhak diberlakukan dengan adil dan hormat, pandangan ini

menurut perspektif kemanusiaan. Kepuasan kerja merupakan perluasan

refleksi perlakuan yang baik. Penting juga memperhatikan indikator

emosional atau kesehatan psikologis.

2. Perspektif kemanfaatan, bahwa kepuasan kerja dapat menciptakan perilaku

yang mempengaruhi fungsi-fungsi perusahaan. Perbedaan kepuasan kerja

antara unit-unit organisasi dapat mendiagnosis potensi persoalan.

Selain hal di atas, faktor-faktor berikut ini yang mempengaruhi kepuasan

karyawan dalam bekerja, yaitu kita dapat lihat dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2.

Reward Performance Model of Motivation

Sumber : Veihzal Rivai (2004:481)
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Dari gambar tersebut, probabilitas keberhasilan pekerjaan dipandang oleh

seseorang dalam berbagai cara. Sebagai seorang yang akan melakukan

kegiatan, para karyawan tersebut akan menilai kemampuannya, baik

pengetahuan maupun keterampilan, untuk memperkenalkan apakah ia akan

mampu menyelesailan pekerjaan tersebut denga baik atau tidak, sehingga bisa

memperoleh imbalan yang diinginkan.

Bagaimana dukungan dari atasannya agar dia berhasil, dan sejumlah mana

kerjasama dengan rekan-rekannya akan membantu keberhasilannya. Atau,

sejauh mana ia bisa memperoleh perlengkapan yang diperlukan dan berapa

lama waktu yang tersedia untuk menjalankan pekerjaan tersebut, apabila nilai

manfaat yang diperoleh dan probabilitas keberhasilan pekerjaan tampak

positif. Karyawan tersebut umumnya memutuskan untuk melakukan kegiatan

demi mencapai imbalan yang diinginkan seperti terlihat dalam Gambar 2.3.

Gambar 2.3.

Penilaian Individu Dalam Bersikap

Sumber : Veithzal Rivai (2004:482)
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Menurut Stephen Robbins (2003:101) ada dua pendekatan yang dapat

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja karyawan, yaitu:

1. Angka-nilai global tunggal (single global rating)

Metode angka-nilai global tunggal (single global rating) tidak lebih dari

meminta individ-individu untuk menjawab satu pertanyaan, seperti

misalnya “Bila semua hal dipertimbangkan, seberapa puaskah anda

dengan pekerjaan anda?”. Kemudian responden menjawab dengan

melingkari suatu bilangan antara 1-5 yang berpadanan dengan jawaban

dari “Sangat Dipuaskan” sampai “Sangat Tidak Dipuaskan”.

2. Skor penjumlahan (summation score)

Metode ini mengenali unsur-unsur utama dalam suatu pekerjaan dan

menanyakan perasaan karyawan mengenai tiap unsur. Faktor-faktor yang

lazim akan dicakup adalah sifat dasar pekerjaan, penyeliaan, upah

sekarang, kesempatan promosi dan hubungan dengan rekan sekerja.

Faktor-faktor ini dinilai pada suatu skala baku dan kemudian dijumlahkan

untuk menciptakan skor kepuasan kerja keseluruhan.

2.3.5. Bagaimana Karyawan Dapat Mengungkapkan Ketidakpuasan

Ketidakpuasan karyawan dapat diungkapkan dengan sejumlah cara.

Misalnya, daripada berhenti, karyawan dapat mengeluh, tidak patuh, mencuri

milik organisasi, atau mengelakan sebagian dari tanggung jawab kerja mereka.

Berikut ini adalah contoh respon yang biasa diungkapkan karyawan jika

mereka tidak puas menurut Stephen Robbins (2003:105) :

1. Exit, perilaku yang mengarah untuk meninggalkan organisasi, mencakup

pencarian suatu posisi baru maupun meminta berhenti.

2. Suara (voice), dengan aktif dan konstruktif mencoba memperbaiki kondisi.

Mencakup saran perbaikan, membahas masalah-masalah dengan atasan,

dengan beberapa bentuk kegiatan serikat buruh.
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3. Kesetiaan (loyality), pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi.

Mencakup berbicara membela organisasi menghadapi kritik luar dan

mempercayai organisasi dan manajemennya untuk “melakukan hal yang

tepat”.

4. Pengabaian (neglect), secara pasif membiarkan kondisi memburuk,

termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, upaya yang

dikurangi, dan tingkat kekeliruan yang meningkat.

2.4 Hubungan Kompensasi Langsung Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan

Menurut Umar (1998:201) menjelaskan bahwa salah satu cara manajemen

untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi.

Kepuasan kerja pada karyawan bisa dianggap sesuatu yang penting, baik bagi

karyawan itu sendiri maupun bagi perusahaan dengan kepuasan kerja yang

telah dicapai oleh karyawan kemungkinan tercapaianya tujuan pribadi

karyawan itu sendiri maupun tujuan perusahaan secara keseluruhan menjadi

lebih besar.

Kepuasan kerja pada karyawan akan tercapai apabila karyawan tersebut

diberikan kompensasi yang sesuai. Apabila kompensasi diberikan secara

benar, karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai

sasaran-sasaran organisasi. Program kompensasi tersebut dapat membuat

karyawan merasa puas dan segan kehilangan ataupun meninggalkan

pekerjaannya serta berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankannya.

Apabila upah dan gaji tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan akan

mungkin kehilangan karyawan-karyawan serta biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk menarik, memilih, melatih dan mengembangkan mereka.


