
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Pengertian Manajemen  

 Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur peraturan 

dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi 

manajemen tersebut. Jadi dalam hal ini perusahaan harus mengatur dan mengelola 

sumber daya manusia sehingga kualitas sebagai manusia diharapkan dapat 

semakin meningkat dan sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai manajemen, berikut 

dikemukakan oleh para ahli : 

             Berikut ini pengertian Manajemen berdasarkan buku yang berjudul 

Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah yang disusun oleh Drs. H. Malayu 

S.P Hasibuan edisi revisi (2007:1) adalah sebagai berikut : 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 
sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien 
untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 
 

Sedangkan pengertian lain menurut Andrew F. Sikula yang dikutip oleh Drs. H. 

Malayu S.P Hasibuan edisi revisi (2007:2) adalah : 

“Manajemen pada  umumnya dikaitkan dengan aktivitas – aktivitas 
perencanaan, penggorganisasian, pengendalian, penempatan, 
pengarah, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk 
mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara 
efisien”. 
 

Dari kedua pengertian Manajemen diatas, maka penulis dapat mengambil 

simpulan bahwa Manajemen adalah suatu proses mengatur sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

 



2.1.1 Fungsi Manajemen 

 Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli tidak sama. Ini 

dikarenakan latar belakang yang mereka lakukan tidak sama. 

Fungsi – fungsi manajemen seperti dikemukakan oleh Dr .T Hani Handoko 

(2009:23 ) , terdiri dari aktivitas perencanaan, penggorganisasian, pengarahan, 

pengendalian, penyusunan personalia, pengawasan. 

1. Perencanaan  

 Perencanaan (planning) adalah  

1)  Pemilihan atau penetapan tujuan tujuan organisasi dan  

2)  Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, progam, prosedur, 

metoda, system, anggaran dan standar yang dibutuhkanuntuk 

mencapai tujuan. 

2. Penggorganisasian  

 Penggorganisasian (organizing) adalah  

1)  Penentuan sumber daya-sumber daya dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi,  

2)  Perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok 

kerja yang akan dapat “membawa” hal – hal tersebut ke arah 

tujuan,  

3)  Penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian,  

4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu – 

individu untuk melaksanakan tugas – tugasnya. Fungsi ini 

menciptakan struktur formal di mana pekerjaan di tetapkan, 

dibagi dan dikoordinasikan.  

3. Penyusunan personalia  

 Penyusunan personalia (staffing) adalah penarikan (recruitment), 

latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi 

para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan 

produktif. 

 

 



4. Pengarahan 

 Sesudah rencana dibuat, organisasi di bentuk dan disusun 

personaliannya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan 

untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi 

pengarahan (leading), secara sederhana, adalah untuk membuat atau 

mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan, dan 

harus mereka lakukan. 

5. Pengawasan 

 Pengawasan (controlling), adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamim bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan.hal ini dapat positif maupun negatif. 

 

2.2 Sumber Daya Manusia 

 Dalam pembangunan di suatu bangsa memerlukan dua aset pokok yang 

penting diantaranya yaitu sumber daya manusia (human resource) dan sumber 

daya Non-manusia ( Non-human resource ). Sumber daya manusia ini terdiri dari 

perkerja yang terlibat langsung dalam suatu kegiatan perusahaan, sedangkan yang 

termasuk sumber daya Non-manusia ini adalah modal, teknologi, bahan-bahan 

(material),dan lain-lain. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan suatu pembangunan di suatu negara. 

Menurut Abdurrahmat Fathoni  (2006, h 8) bahwa : 

”Sumber Daya Manusia merupakan modal dan kekayaan yang 
terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur 
terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut. 
Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan 
secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi 
kepentingan individu”. 

Menurut Agus Sunyoto (2008, h 2)  
“mengapa kita harus mempelajari manusia sebagai sumber daya? 
Karena manusia memegang peran yang sangat penting dalam 
keberhasilan suatu usaha. Dalam organisasi usaha yang besar, modal 
yang besar, teknologi yang canggih, sumber daya alam yang 
berlimpah tidak mungkin dapat dieksploitasi tanpa sumber daya yang 
diperlukan, yang memadai, yang mempunyai kemampuan dan 
kompetensi untuk memanfaatkan sumber daya lingkungan. Manusia 



harus terpuaskan keinginannya atau aspirasinya sehingga dia dapat 
mencurahkan perhatiannya kepada tanggung jawab yang 
diembannya, tugas yang dilakukannya. Tanpa kesungguhan 
karyawan dalam melakukan tugas mereka, banyak contoh-contoh 
yang kita dapat ambil, organisasi usaha tempat mereka bekerja bisa 
merugi, dan bangkrut”.          

Dari uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa sumber daya 

manusia adalah suatu proses atau suatu aktivitas dan progam yang bertujuan untuk 

mendapatkan tenaga kerja, pengembangan dan pemeliharaan, dalam 

meningkatkan efektivitas organisasi dengan suatu cara yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia memeberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Pekerja juga merupakan sumber daya 

manusia yang dapat menjadi penentu kunci keberhasilan perusahaan. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, 

dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Menurut Gary Dessler (2008:2) dalam bukunya yang berjudul Human 

Resource Management mengemukakan bahwa Human Resource Management 

ialah : 

“The policies and practices involved in carrying out the “people” or 
human resource aspects of a management position, including recruiting, 
screening, training, rewarding, and appraising”. 
 
Yang mempunyai arti dalam terjemahan bahasa Indonesia ialah: 

“Kebijakan dan praktek yang terlibat dalam melaksanakan "orang" 
atau aspek-aspek sumber daya manusia dari posisi manajemen, 
termasuk merekrut, skrining, pelatihan, penghargaan, dan penilaian”. 
 
Menurut Mangkunegara (2008:2) mengemukakan bahwa Manajemen 

Sumber Daya Manusia, sebagai : 

“Suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, 



pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan 
tenag kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 

 
Menurut Racmawati (2008:3) mengemukakan bahwa Manajemen Sumber 

Daya Manusia, adalah : 

“Suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengawas kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian 
kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelapasan sumber 
daya manusia agar tercapai berbagai tujuan idividu, organisasi dan 
masyarakat”. 
 
Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber 

daya manusia berkaitan dengan pengelolaan individu-individu yang diatur 

menurut fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan, pelatihan, pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia 

agar efektif dan efisien sehingga individu ini dapat memberikan kontribusi 

terbaiknya untuk mewujudkan tujuan organisasi. 

 
2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, manajemen berkaitan dengan fungsi 

manajerial (manajemen) dan fungsi operasional. Kedua fungsi tersebut harus 

dijalankan dengan baik karena fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan. Berikut ini 

penulis akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi operasional 

sumber daya manusia secara singkat : 

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan (2010:21) dalam bukunya 

“Manajemen  Sumber Daya Manusia” , mengungkapkan fungsi-fungsi 

manajemen sumber daya manusia meliputi 11 fungsi :  

1. Perencanaan 

 Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan 

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. 

2. Pengorganisasian 

   Penggorganisasian adalah kegiatan untuk menggorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, delegasi wewenang, 



integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). 

organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara 

efektif. 

3. Pengarahan 

 Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau 

bekerja sama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan 

dilakukakan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik. 

4. Pengendalian 

 Pengendalian (controlling) adalah kegiatan menengendalikan semua 

karyawan,agar menaati peraturan – peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan ataupun 

kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

5. Pengadaan  

 Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan.  

6. Pengembangan 

 Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan tekhnis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan 

melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan 

kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. 

7. Kompensasi 

 Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung 

(direct), atau tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada 

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

Prinip kompensasi adalah adil dan layak. 

 



8. 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. 

9. Pemeliharaan 

 Pemeliharaan (maintenance)adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar 

mereka masih mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang 

baik dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan 

kebutuhan sebagian besar karyawan serta berpedoman kepada internal 

dan eksternal konsistensi. 

10. Kedisiplinan 

 Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia 

yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa disiplin 

yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah 

keinginan dan kesadaran untuk menaati peraturan – peraturan 

perusahaan dan norma – norma sosial. 

11. Pemberhentian 

 Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh 

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, 

pension, dan sebab sebab lainnya. Pelepasan ini diatur oleh Undang – 

Undang No. 12 tahun 1964. 

  

2.3  Kesejahteraan Karyawan 

 Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif 

didalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempertahankan karyawan adalah dengan melaksanakan 

program kesejahteraan kepada seluruh karyawannya. 



 Dalam hal mempertahankan karyawan yang berprestasi dan memiliki 

kontribusi yang besar bagi perusahaan tidaklah mudah. dalam hal ini perusahaan 

berkewajiban memperhatikan kebutuhan materil bagi karyawan beserta 

keluarganya. 

Salah satu cara untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi agar 

mau bekerja sama sampai pensiun adalah dengan memberikan kesejahteraan atau 

kopensasi pelengkap bagi karyawan beserta keluarganya, semangat kerja, dedikasi 

dan sikap loyat terhadap perusahaan, sehingga akan terjamin tercapainya sasaran 

atau tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.3.1  Pengertian Program Kesejahteraan 

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting yang berperan aktif 

didalam kegiatan organisasi atau perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mempertahankan karyawan adalah dengan melaksanakan 

program kesejahteraan kepada seluruh karyawannya. 

Begitu besar arti dan manfaat kesejahteraan karyawan sehingga 

mendorong manajer menetapkan program kesejahteraan karyawan. Program 

kesejahteraan karyawan harus bersifat dan berdasarkan peraturan legal, 

berdasarkan keadilan, kelayakan dan berpedoman kepada kemampuan 

perusahaan. 

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas lagi mengenai pengertian 

kesejahteraan karyawan, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli, 

diantaranya :  

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2005:185) bahwa : 
“kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan 
non material) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. tujuannya 
untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental 
karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat”. 

 
Ada pendapat lain Menurut Malayu S.P Hasibuan (2007 : 185) adalah : 

“Pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat 
kerja, dedikasi, disiplin dan sikap loyal karyawan terhadap 
perusahaan sehingga labour turnover relatif rendah”. 
 



Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh ahli diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum program kesejahteraan karyawan 

merupakan segala jenis pembayawan berupa uang (fasilitas dan tunjangan) yang 

tidak langsung diberikan kepada karyawan. fasilitas dan tunjangan itu dapat 

digunakan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 

dimana jenis kesejahteraan yang akan diberikan harus selektif dan efektif 

mendorong terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan beserta keluarganya. 

 

2.3.2  Jenis-Jenis Program Kesejahteraan  

1.  Program kesejahteraan yang bersifat materi/kompensasi langsung 

Persamaan dan perbedaan kompensasi langsung dengan kesejahteraan 

karyawan menurut Malayu Hasibuan (2007:186) sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3.2 

Persamaan dan perbedaan kompensasi langsung dengan 

kesejahteraan karyawan 

 

Persamaan : 

1. Gaji/upah (kompensasi langsung) 

dan kesejahteraan karyawan 

(kompensasi tidak langsung) 

adalah sama-sama merupakan 

pendapatan (outcomer) bagi 

karyawan. 

2.  Pemberian gaji/upah dan 

kesejahteraan bertujuan sama yakni 

untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dan keterikatan 

karyawan. 

3.  Gaji/upah dan kesejahteraan 

adalah biaya bagi perusahaan . 

Perbedaan : 

1. Gaji/upah adalah hak karyawan 

untuk menerimanya menjadi 

kewajiban perusahaan untuk 

membayarnya. 

2. Gaji/upah wajib dibayar 

perusahaan sedangkan 

kesejahteraan deberikan hanya atas 

kebijaksanaan saja, jadi bukan 

kewajiban perusahaan atau 

sewaktu-waktu dapat ditiadakan. 

3. Gaji/upah harus dibayar dengan 

finansial (uang/barang), sedangkan 

kesejahteraan diberikan dengan 



4.  Pemberian gaji/upah dan 

kesejahteraan dibenarkan oleh 

peraturan legal. Jadi bisa 

dimasukan dalam neraca fiscal 

perusahaan tersebut. 

finansial dan nonfinansial 

(fasilitas). 

4. Gaji/ upah besarnya tertentu, 

sedangkan kesejahteraan waktu 

dan besarnya tidak tentu. 

Hal-hal diatas mendorong manajer yang kreatif memberikan balas jasa 

dengan cara langsung dan tidak langsung untuk tindakan berjaga-jaga, 

jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kesulitan. 

 

2.  Program kesejahteraan yang bersifat non materi/tidak langsung 

Menurut Malayu Hasibuan (2007:187) tujuan pemberian kompensasi 

tidak langsung antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kesetian dan ketertarikan karyawan kepada 

perusahaan.  

2. Memberikan keterangan dan pemenuhan kebutuhan bagi 

karyawan beserta keluarganya. 

3. Memotivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas kerja 

karyawan. 

4. Menurunkan tingkat absensi dan turnover karyawan. 

5. Menciptakan lingkungan dan suasana kerja yang baik serta 

nyaman. 

6. Membantu lancarnya pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai 

tujuan. 

7. Memelihara kesehatan dan meningkatkan kualitas karyawan. 

8. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

9. Membantu pelaksanaan program pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia. 

10. Mengurangi kecelakaan dan kerusakan peralatan perusahaan. 

11. Meningkatkan status sosial karyawan beserta keluarganya. 

Manfaat-manfaat kompensasi tidak langsung/penghasilan sampingan 

yang dikemukakan oleh Siagian (2008:275) yaitu : 



a. Pengurangan kelelahan, 

b. Pengurangan atau bahkan pencegahann keresahan pegawai, 

c. Pemenuhan kepentingan karyawan, 

d. Daya tarik tenaga kerja baru yang memiliki kualifikasi tinggi, 

e. Pengurangan keinginan pegawai untuk pindah ke organisasi lain, 

dan 

f. Pengurangan upah lembur karena para karyawan dapat 

menyelesaikan   tugas-tugasnya pada jam-jam kerja biasa. 

 

2.3.3  Tujuan Dan Manfaat Program Kesejahteraan Karyawan 

 Tujuan utama dari adanya program kesejahteraan adalah untuk membuat 

karyawan mengabdikan hidupnya pada organisasi dalam jangka panjang. 

Program-program dalam program kesejahteraan karyawan merupakan suatu 

bagian penting dari sebagian anggaran departemen sumber daya manusia. 

Organisasi yang menerapkan program kesejahteraan mendapat imbalan 

berupa nilai operasional yang praktis seperti pemeliharaan angkatan kerja dalam 

pesaingan dalam organisasi-organisasi lain, pelestarian suatu keadaan damai 

antara karyawan manajemen dalam peraturan-peraturan persetujuan kolektif, dan 

pemeliharaan tingkat moral yang dapat diterima. 

Tunjangan karyawan dalam program kesejahteraan karyawan akan 

menghasilkan nilai bermacam-macam. Masa libur yang di bayar dianggap 

memberikan istrahat mental dan fisik yang membangkitkan peningkatan minat 

dan kegiatan pada pekerjaan. Asuransi jiwa yang mengurangi kekuatiran 

seseorang akan ketidakterjaminan keluarga sehingga dianalisi lebih memusatkan 

perhatian pada pekerjaan. Kafetaria-kafetaria perusahaan menyuguhkan makanan-

makanan yang cukup bergizi, dengan demikian, mengurangi keletihan di waktu 

senja. Pelayanan-pelayanan kesehatan membantu karyawan menjaga kondisi 

kesehatan yang baik, karenanya mengurangi ketidakhadiran. 

Maka dari itu wajarlah program kesejahteraan semakin berkembang saat 

ini, secara ringkas dibawah ini terdapat sebab-sebab berkembangnya program 

kesejahteraan : 



1.  Perubahan dalam sikap karyawan 

2.  Permintaan dari organisasi-organisasi buruh 

3.  Permintaan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-

undang dan peraturan-peraturan 

4.  Persaingan yang semakin berat yang mengakibatkan para pengusaha 

harus berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar para 

karyawan tidak lari dari perusahaan. 

5.  Adanya pengawasan terhadap tinggi rendahnya tingkat upah, terutama 

dari perkumpulan para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam 

pemberian upah. Hal ini akan mengakibatkan pengusaha tidak bisa 

begitu saja menaikan tingkat upah, dan untuk mengatasinya kadang-

kadang pengusaha memberikan kenaikan dalam bentuk jaminan sosial 

kepada para karyawannya. 

Sedangkan alasan mengapa program kesejahteraan harus ada dalam 

perusahan : 

1.  Persaingan pegawai-pegawai 

 Sejak permulaan abad ke 20 beberapa perusahaan yang memberikan 

benefit dan services menjadi terkenalsebagai tempat yang baik untuk 

bekerja. Untuk menarik tenaga kerja dan mempertahankan pegawai-

pegawainya perusahaan-perusahaan lain mulai mengikuti berbuat 

demikian. 

2.  Beberapa jenis program kesejahteraan diadakan untuk menarik dan 

mempertahankan macam pegawai tertentu 

 Memberikan kesempatan pada karyawan tertentu untuk mengikuti 

program pendidikan lanjutan yang diberikan dalam program 

kesejahteraan merupakan pengeluaran perusahaan yang dipergunakan 

untuk mengembangkan bakat profesional sehingga dapat dijadikan 

sebagai penanaman modal untuk perusahaan. 

3.  Pentingnya untuk kesejahteraan karyawan 

 Beberapa program kesejahteraan diberikan oleh perusahaan karena 

penting untuk kesejahteraan pegawai mereka. 



4.  Dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, melibatkan kesetiaan 

yang lebih besar terhadap perusahaan dan memberikan kesan 

hubungan masyarakat yang positif. 

 

Dan manfaat dari program kesejahteraan karyawan adalah : 

1.  Produktivitas yang bertambah  

2.  Penarikan tenaga kerja yang lebih efektif 

3.  Menambah semangat kerja dan kesetiaan 

4.  Perpindahan dan ketidak hadiran pegawai berkurang  

5.  Hubungan masyarakat yang baik 

6.  Mengurangi pengarus serikat kerja, baik pengaruh sekarang maupun 

pengaruh yang akan datang. 

7.  Mengurangi ancaman campur tangan pemerintah lebih lanjut 

 

2.3.4  Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Program Kesejahteraan 

Karyawan 

 Program kesejahteraan karyawan semakin penting untuk dilaksanakan 

karena alasan-alasan sebagai berikut : 

1.  Perubahan sikap karyawan yang disebabkan karena meningkatnya 

tingkat pendidikan.  

2.  Tuntunan serikat karyawan. 

3.  Persyaratan dari pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk undang-

undang. 

4.  Persaingan yang makin erat mengakibatkan para pengusaha harus 

berusaha untuk memberikan berbagai jaminan agar para karyawan 

tidak keluar dari perusahaan. 

5.  Adanya pengawasan terhadap tinggi rendahnya tingkat upah, terutama 

dari perkumpulan para pengusaha untuk mencegah persaingan dalam 

pemberian upah. 

 

 



2.3.5  Prinsip-Prinsip Program Kesejahteraan 

Prinsip yang utama adalah hendaknya program ini dapat memeberikan 

kontribusi kepada organisasi paling tidak sama dengan biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Prinsip-prinsip lain juga harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

program ini adalah : 

1.  Program kesejahteraan karyawan hendaknya memenuhi kebutuhan 

karyawan yang sesungguhnya. 

2.  Program kesejahteraan karyawan hendaknya difokuskan pada 

kegiatan-kegiatan yang lebih efisien dijalankan secara kelompok 

dibandingkan secara perorangan. 

3. Program kesejahteraan karyawan hendaknya ditandai dengan 

fleksibilitas yang cukup untuk memungkinkan penyesuaian dengan 

kebutuhan karyawan yang bermacam-macam. 

4.  Biaya program kesejahteraan karyawan hendaknya dapat dihitung dan 

dikelola dengan kebijaksanaan yang baik. 

 

2.3.6  Pentingnya Program Kesejahteraan Karyawan  

Pentingnya kesejahteraan karyawan adalah untuk mempertahankan 

karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi 

dan  semangat kerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan. untuk mempertahankan karyawan ini hendaknya diberikan 

kesejahteraan/kompensasi lengkap/fringe benefits. Kesejahteraan yang diberikan 

sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental 

karyawan beserta keluarganya. Usaha yang dilakukan untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar semangat kerja meningkat 

adalah melalui program kesejahteraan karyawan yang disusun berdasarkan 

peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada 

kemampuan perusahaan. 

	  

	  


