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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen

Manajemen dapat diartikan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-

orang serta kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, pengelolaan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh sendiri,

tetapi juga menyangkut berbagai pihak yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

secara bersama.

Menurut Tisnamwati dan Saefullah (2009:6) menjelaskan bahwa “ Manajemen

adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui

rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian

orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.”

Menurut Heene dan Desmit (2010:8) Manajemen adalah: “ Serangkaian aktivitas

manusia yang berkesinambungan dalam pencapaian suatu tujuan yang telah

ditetapkannya.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan

serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan

dan mengembangkan terhadap segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan

sumber daya manusia, sarana prasarana serta efisien dan efektif untuk mencapai tujuan.

2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia menurut Sofyandi (2009:6) didefinisikan sebagai

suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing,

leading dan controlling, dalam setiap aktifitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses

penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi,

demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan indrustrial,

hingga pemutusan tenaga kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif

dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan

efisien.
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Selain itu terdapat pengertian lain, menurut Bohlarander dan Smell (2010:4)

yakni suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam

perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang

mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas

usahanya bekerja.

Menurut Mathis dan Jackson (Rika, 2011) manajemen sumber daya manusia

terdiri dari beberapa kelompok aktivitas yang saling berhubungan yang terjadi dalam

konteks organisasi, dikelompokan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

1. Pengadaan sumber daya manusia (Recruitment)

Fungsi operasional yang pertama dilakukan manajemen personalia adalah usaha

untuk melakukan pengadaan tenaga kerja yang sesuai dengan jenis dan jumlah yang

diinginkan. Kegiatan pengadaan tenaga kerja ini meliputi penentuan sumber daya

manusia yang dibutuhkan, perekrutan, seleksi, dan penempatan. Penempatan tenaga

kerja harus berkaitan dengan jumlah dan mutu tenaga kerja.

2. Pengembangan (Development)

Manajemen personalia harus melakukan pengembangan keahlian dan keterampilan

para tenaga kerja yang diperolehnya. Pengembangan dilakukan dengan melakukan

pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja mengenai keahlian dan keterampilan

yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

3. Kompensasi (Compensation)

Fungsi kompensasi adalah untuk memberikan imbalan serta penghargaan yang

memadai dan layak oleh perusahaan atas tenaga dan jasa yang diberikan kepada

karyawan. Kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dan

karyawan, karena kompensasi berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan untuk

melakukan pekerjaan yang diberikan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

4. Integrasi (Integration)

Fungsi integrasi adalah fungsi dimana  perusahaan harus melakukan usaha untuk

menyesuaikan antara kepentingan-kepentingan individu dan organisasi.

5. Pemeliharaan (Maintenance)
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Perusahaan bertanggung jawab untuk mempertahankan tenaga kerjanya yang

mempunyai kemampuan dan kemauan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

Aktivitas ini dilakukan melalui komunikasi dan perhatian terhadap kondisi fisik,

kesehatan, dan keselamatan kerja.

6. Pemutusan hubungan kerja (Separation)

Fungsi pemutusan hubungan kerja adalah usaha untuk mengembalikan tenaga kerja

yang sudah tidak produktif lagi dalam organisasi. Perusahaan bertanggung jawab

untuk melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan persyaratan

yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

2.2. Tinjauan Tentang Kompensasi

Kompensasi sangat penting bagi pegawai maupun majikan. Hal ini karena

kompensasi merupakan sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya. Kompensasi

juga merupakan gambaran dalam status social bagi pegawai. Tingkat penghasilan sangat

berpengaruh dalam menentukan standar kehidupan.

2.2.1 Pengertian Sistem Kompensasi

Sistem kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan

mengapa orang-orang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi lain.

Menurut Fillipo (2010:123) mendefinisikan system kompensasi sebagai “ the

asequate and equitable renumeration of personel for their contribution to organizational

objective” yang artinya balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para karyawan

atas kontribusi karyawan dalam mencapai tujuan atas sasaran organisasi.

Menurut Rivai, Veitzhal (2009:741) Mengemukakan bahwa: “ system

kompensasi merupakan suatu cara perusahaan yang diterima karyawan sebagai pengganti

kontribusi jasa mereka pada perusahaan.”

Pemberian kompensasi ini merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen

SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai

pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.
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Kompensasi merupakan biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan kesetiaan

dalam bisnis perusahaan di abad 21 ini dan kompensasi menjadi alas an yang utama

mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan.

Kompensasi menurut Husein (2010:124) didefinisikan sebagai “ sesuatu yang

diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka, sebelum kompensasi diberikan

terlebih dahulu dilakukan proses kompensasi, yaitu suatu jaringan berbagai sub-proses

untuk memberikan balas jasa kepada karyawan untuk memotivasi mereke agar mencapai

tingkat prestasi yang diinginkan.”

Berdasarkan seluruh definisi diatas, secara ringkas didefinisikan system

kompensasi adalah suatu program kewajiban perusahaan yang diberikan kepada

karyawan baik berbentuk uang, barang langsung, atau tidak langsung atas kontribusi

karyawan dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi.

2.2.2 Jenis-Jenis Sistem Kompensasi

Ada beberapa sistem pokok untuk memperhitungkan besarnya imbalan atau balas

jasa kepada karyawan. Menurut Veithzal Rivai (2009:913) mengemukakan beberapa

sistem kompensasi, sebagai berikut:

1. Sistem upah waktu

Dalam sistem ini upah dihitung berdasarkan jumlah tetap untuk jam kerja.

Pembayarannya dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan.

2. Sistem upah perpotong

Upah dihitung berdasarkan pestasi kerja yang dihasilkan pegawai.

3. Sistem upah borongan

Upah diberikan kepada sekelompok pekerja dan tidak kepada masing-masing pekerja.

Sistem ini dipergunakan untuk setiap pekejaan yang diukur.

4. Sistem skala upah berubah

Sistem skala berubah biasanya menganut salah satu dari dua cara berikut:

a. Sistem upah sliding scale yang berhubungan tingkat upah dengan tingkat

harga jual yang dihasilkan perusahaan.

b. Sistem upah indeks yang menghubungkan tingkat upah dengan tingkat angka

indeks biaya kehidupan.
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5. Sistem upah dengan pembagian laba

Sistem ini menetapkan bahwa pegawai tidak hanya menerima upah biasa tetapi juga

menerima laba, dengan cara tertentu yang diperoleh perusahaan.

6. Stelsel premi

Stelsel premi merupakan bahwa tingkat upah dikaitkan dengan premi yang

ditentukan.

Sistem kompensasi tersebut biasanya tidak digunakan oleh organisasi secara

bersamaan. Setiapa organisasi akan menggunakan salah satu sistem kompensasi yang

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan oraganisasi itu sendiri.

Menurut Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani (2009:742) terdapat 2 jenis dalam sistem

kompensasi karyawan yaitu:

1. Kompensasi finansial, terdiri dari langsung, gaji, upah, pembayaran prestasi,

pembayaran insentif, bonus, bagi keuntungan, opsi saham, pembayaran tertangguh,

tidak langsung, proteksi, asuransi, pesangon, sekolah anak, pension, lembur, THR,

cuti/sakit, cuti hamil, dan fasilitas (rumah,kendaraan)

2. Non finansial, terdiri dari karier yaitu jabatan, peluang promosi, pengakuan karya,

inovasi, prestasi istimewa, dan lingkungan kerja yaitu pujian, bershabat, nyaman

dalam bertugas, menyenangkan dan kondusif.

2.2.3 Asas Kompensasi

Triton (2010:132-133) Mengemukakan bahwa asas-asas kompensasi antara lain:

1. Asas adil

Nilai kompensasi yang diberikan kepada karyawan hendaknya memenuhi dan

sesuai dengan kinerja, prestasi, produktivitas, kualitas pekerjaan, resiko

pekerjaan, tingkat tanggung jawab pekerjaan, jabatan pekerjaan, serta memenuhi

persyaratan internal konsistensi.

2. Asas layak dan wajar

Asas ini berarti kompensasi yang diterima karyawan hendaknya memenuhi dan

sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.
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Adapun menurut John M. ivancevich (2010:295), Kebijakan kompensasi harus

memiliki tujuh prinsip yang terdiri dari:

1. Memadai (adequate)

Memenuhi ketentuan minimum pemerintah serta kebutuhan serikat pekerja.

2. Wajar/pantas (equitable)

Setiap orang harus dibayar secara adil sesuai dengan usaha dan kinerja yang

dimiliknya.

3. Seimbang (balanced pay)

Semua jenis imbalan harus mencerminkan paket imbalan yang layak secara

keseluruhan. Adanya keseimbangan antara harapan dengan kenyataan kompensasi

yang diterima karyawan.

4. Biaya yang efektif (cost effective)

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pembayaran tepat pada waktunya.

Sehingga pembayaran kompensasi bisa menjadi efektif bagi karyawan.

5. Aman/ terjamin (secure)

Harus cukup membantu seseorang merasa aman dan membantunya memenuhi

kebutuhan pokok.

6. Memberikan perangsang (incentive providing)

Harus merangsang terjadinya kerja yang produktif dan efektif.

7. Dapat diterima karyawan (acceptable)

Karyawan berhak mengetahui tentang rincian (potongan,iuran) yang dilakukan

perusahaan, sehingga sistem kompensasi menjadi trasparan.

Kompensasi yang tepat tidak semata-mata karena jumlah tetapi juga hatus

mengandung unsure-unsur keadilan. Adil disini tidak berarti sama, tetapi adil sesuai

dengan haknya. Selain itu pula, besarnya kompensasi antara satu negara dengan negara

lain, demikian pula satu daerah dengan daerah yang lainya, bahkan antara karyawan yang

satu dengan karyawan yang lain memiliki kebutuhan minimal yang berbeda-beda. Oleh

karena itu, setiapa perusahaan dalam menetapkan kompensasi kepada karyawannya,

harus sesuai dengan peraturantentang uaph minimal.
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2.2.4 Komponen Sistem Kompensasi

Berdasarkan Rivai, Veithzal (2009:762), hal-hal yang menjadi komponen-

komponen kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan

sebagaikonsenkuensi dari kedudukanya sebagai seorang karyawan yang memberikan

sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Dapat juga

dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam

sebuah perusahaan. Tujuan pemberian gaji dan upah antara lain:

a. Ikatan kerja sama

Dengan pemberian upah dan gaji terjalinlah ikatan kerja sama formal antara

pemilik/pengusaha dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pemilik/pengusaha wajib membayar upah

dan gaji sesuai perjanjian yang di sepakati.

b. Kepuasan kerja

Dengan upah dan gaji, karyawan akan mendapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status social dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan

kerja dan jabatan.

c. Pengadaan efektif

Jika program upah dan gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

d. Motivasi

Jika upah dan gaji ditetapkan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi

para karyawannya.

e. Stabilitas karyawan

Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena

turnover yang relative kecil.

f. Disiplin

Dengan pemberian upah dan gaji yang cukup besar maka disiplin karyawan

semakin baik.
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g. Pengaruh serikat buruh

Dengan program upah dan gaji yang baik pengaruh serikat buruh dapat

dihindarkan dan karyawan akan konsentrasi pada pekerjaannya.

h. Pengaruh asosiasi usaha sejenis

Dengan program upah dan gaji atas prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan akan terjamin karena

turnover relative kecil dari perpindahan ke perusahaan sejenis dapat

dihindarkan.

i. Pengaruh pemerintah

Jika program upah dan gaji sesuai dengan undang-undang perburuhan yang

berlaku, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

2. Upah

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan

yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relative tetap, besarnya upah

dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.

a. Upah sistem waktu

Dalam sistem waktu, besarnya upah ditetapkan berdasarkan standar waktu

seperti jam, hari, minggu, atau bulanan. Besarnya upah sistem waktu

didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya.

b. Upah sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas satuan unit yang dihasilkan

pekerja, seperti perpotong, meter, liter dan kilogram. Besarnya upah yang

dibayarkan bukan kepada waktu lamanya mereka mengerjakan.

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapannya besarnya

jasa didasarkan atas volume pekerjaan lama pekerjaanya. Penetapan besarnya

sistem borongan cukup rumit, lama pengerjaannya, serta banyaknya alat yang

diperlukan untuk menyelesaikannya.

3. Insentif
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Menurut Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani (2009:766) insentif diartiakan

sebagai bentuk bayaran yang dikaitkan dengan kinerja. Sebagai pembagian

keuntungan bagi karyawan akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya.

Sistem ini merupakan bentuk lain dari kompensasi langsung diluar gaji dan upah yang

merupakan kompensasi tetap, yang disebut sistem kompensasi berdasarkan kinerja.

Tujuan utama dari insentif dalah untuk memberikan kangsung tanggung jawab dan

dorongan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil

kerjanya. Sedangkan bagi perusahaan, insentif merupakan strategi yang

meningakatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan dalam menghadapi persaingan

yang semakin ketat dimana produktifitas menjadi hak sangat penting.

4. Kompensasi tidak langsung (fringe benefit)

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan

kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan

kesejahteraan para karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas seperti asuransi,

tunjangan, uang pension, dan lain-lain.

2.2.5 Tujuan Sistem Kompensasi

Menurut Rivai, Veithzal (2009:366) tujuan manajemen kompensasi bukanlah

membuat berbagai aturan dan hanya memberikan petunjuk saja. Namun, semakin banyak

tujuan perusahaan dan tujuan pemberian kompensasi juga harus diikuti dengan semakin

efektif administrasi penggajian dan pengupahan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut,

perlu diikuti tahapan-tahapan manajemen kompensasi sebagai berikut: tahap 1:

mengevaluasi tiapa pekerjaan, dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan, untuk

menjamin keadilan internal yang didasarkan pada nilai relative setip pekerjaan. Tahap 2:

Melakukan survey upah dan gaji untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan

pada upah pembayaran di pasar kerja. Tahap 3: Menilai harga tiap pekerjaan untuk

menentukan pembayaran upah yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal.

Sedangkan menurut Hani Handoko (2011:161) proses kompensasi adalah suatu

jaringan berbagia sub proses yang kompleks dengan maksud untuk memberikan balas

jasa kepada karyawan bagi pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi mereka agar

mencapai tingkat prestasi kerja yang diinginkan. Pada umumnya, pembayaran upah
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dalam organisasi ditentukan oleh aliran kegiatan-kegiatan yang mencakup analisis

masalah-masalah organisasional yang relevan, penentuan harga pekerjaan (yang harus

melebihi peraturan upah minimum) penetapan aturan-aturan administrasi pengupahan,

dan akhirya pembayaran upah kepada karyawan.

2.2.6 Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi

Menurut Drs. Malayu S. P.  Hasibuan (2002:127), bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kompensasi antara lain:

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Jika pencari (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan (permintaan)

maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit

daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif besar.

b. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik

maka kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan

kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka tingkat kompensasi relatif

kecil.

c. Serikat Buruh atau Organisasi Perusahaan

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.

d. Produktivitas Kerja Karyawan

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan

semakin besar. Sebaliknya, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka

kompensasinya kecil

e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres

Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppres menetapkan besarnya batas

upah atau balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya

pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan

sewenang-wenang.
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f. Biaya Hidup atau Cost of Living

Apabila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat kompensasi atau upah

semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah maka

tingkat kompensasi atau upah relatif ketat. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih

besar dari di Bandung, karena tingkat biaya hidup di Jakarta lebih besar daripada

di Bandung.

g. Posisi Jabatan Karyawan

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau

kompensasi lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduiki jabatan yang

lebih rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil. Hal ini terjadi

karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar

harus mendapat gaji atau kompensasi yang lebih besar pula.

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji atau

kompensasi akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilan lebih baik.

Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang

kurang maka tingkat gaji atau kompensasinya kecil.

i. Kondisi Perekonomian Nasional

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka tingkat upah

atau kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi full

emplyoment. Sebaliknya, jika kondisi peekonomian kurang maju (depresi) maka

tingkat upah rendah, karena terdapat banyak pengganguran..

j. Jenis dan Sifat Pekerjaan

Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko (finansial,

keselamatan) yang besar maka tingkat upah dan balas jasanya juga semakin besar

karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya.

Dari faktor-faktor diatas dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat

mempengaruhi besar atau kecilnya tingkat upah atau kompensasi. Hal ini perlu mendapat

perhatian supaya prinsip pengupahan adil dan layak lebih baik dan loyalitas kerja

karyawan dapat tercapai.
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2.3 Tinjauan Tentang Loyalitas

Banyak hal yang menyebabkan seorang karyawan tidak loyal pada perusahaan,

diantaranya ketidakmampuan perusahaan menjaga kenyamanan kerja, tidak adanya

transparansi dan adanya tawaran kompensasi yang lebih menarik di perusahaan lain

dengan pekerjaan yang sejenis. Hal-hal seperti ini kurang diperhatikan perusahaan karena

dianggap tidak penting. Perlu disadari bahwa loyalitas mempunyai peranan penting

dalam kemajuan perusahaan.

2.3.1 Pengertian Loyalitas

Loyalitas adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan dan

mengamalkan sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab

Gouzali Saydam, (2009:385). Tekad dan kesanggupan harus dibuktikan dalam sikap dan

tingkah laku sehari-hari serta dalam pembuatan tugas.

Menurut Hasibuan,(2009:95)”loyalitas adalah kesetiaan dicerminkan oleh

kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan

dari ronrongan orang yang tidak bertanggung jawab”.

Sedangkan menurut Oerip Poerwopoespito,(2010:53) “loyalitas adalah

menempatkan perusahaan diatas kepentingan pribadi”.

Dari penjelasan datas umumnya menyatakan bahwa loyalitas kerja merupakan

bentuk kesetiaan atau pengabdian seseorang terhadap pekerjaanya. Dengan demikian

loyalitas kerja merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seseorang karyawan,

dimana mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan

dilaksanakan dengan baik dan tujuan perusahaan dapat dicapai.

Loyalitas perlu ditumbuhkan dan di pelihara secara terus menerus, loyalitas dapat

mencangkup loyalitas terhadap pekerjaan, rekan kerja dan loyalitas terhadap perusahaan

dengan demikian akan timbul solidaritas social yang tinggi pada akhirnya akan

meningkatkan efekifitas perusahaan.
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2.3.2 Tujuan Loyalitas

Ketidakpedulian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dapat

menyebabkan hilangnya kepercayaan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Dan

perusahaan akan kehilangan karyawan-karyawan yang unggul. Menurut Siswanto

Sastrohadiwiryo,(2008:31) tujuan loyalitas adalah “agar karyawan mentaati,

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati tertulis atau tidak tertulis dengan

penuh kesadaran dan tanggung jawab”. Hal ini dibuktikan dengan sikap dan perilaku

serta perbuatan dalam melaksanakan tugas.

2.3.3 Ciri-ciri Loyalitas

Penjabaran sikap setia kepada perusahaan menurut Poerwopoespito,(2010) antara

lain adalah:

1. Kejujuran

Kejujuran mempunyai banyak dimensi dan bidang. Dalam konteks sikap setia

kepada perusahaan, ketidak jujuran di perusahaan akan merugikan banyak orang lain

bukan hanya kepada perusahaan tetapi pemilik, direksi, karyawan, keluarga karyawan,

masyarakat, supplier, pedagang asongan, dan lain-lain. Pada akhrnya negarapun

dirugikan.

2. Mempunyai rasa memiliki perusahaan

Memberikan pengertian agar karyawan mempunyai rasa memiliki perusahaan

adalah dengan memahami bahwa perusahaan adalah tubuh imajiner, dimana seluruh

pribadi yang terlibat di dalamnya merupakan anggota-anggotanya. Karyawan diharapkan

lebih mudah menumbuhkan rasa memiliki perusahaan dengan bersama-sama berusaha

menjaga divisinya masing-masing. Bentuk konkretnya adalah dengan menjaga dan

merawat asset perusahaan seperti merawat asset pribadi.

3. Mengerti kesulitan perusahaan

Hal ini sepertinya sulit dilakukan sebab mengerjakan yang sudah ada dalam job

description saja sulit apalagi mengerjakan yang lainnya. Bekerja lebih dari yang diminta

merupakan konsep yang hebat dan dalam jangka panjang memberikan keuntungan yang
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besar pada individu karyawan itu sendiri. Perusahaan bisa saja bangkrut, tetapi manusia

yang berkualitas dan kompetitif tidak mungkin bangkrut.

4. Bekerja lebih dari yang diminta perusahaan

Memahami bahwa yang terbaik untuk perusahaan pada hakekatnya terbaik untuk

karyawan dan yang terbaik untuk karyawan belum tentu terbaik untuk perusahaan.

Tindakan bijak yang dilakukan oleh karyawan dalm memahami dan mengerti kesulitan

perusahaan adalah dengan saling bahu membahu untuk membantu pulihnya perusahaan

bukan dengan meninggalkan dan segera pindah ke perusahaan lain.

5. Menciptakan suasana yang menyenangkan di perusahaan

Suasana yang tidak kondusif sangat mempengaruhi kinerja karyawan, yang

berakibat pada produktifitas. Orang yang paling menetukan suasana di perusahaan adalah

pimpinannya. Semakin tinggi jabatan pemimpin tersebut maka semakin berpengaruh

dalam menciptakan suasana di perusahaan karena merekalah yang mempunyai kekuasaan

dan wewenang yang lebih serta mempunyai anak buah (bawahan).

6. Menyimpan rapat rahasia perusahaan

Disadari atau tidak karyawan membocorkan rahasia perusahaan, terungkap ketika

sedang mengobrol dengan pihak atau orang lain diluar perusahaan. Rahasia adalah segala

data atau informasi dari perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak lain, terutama

pesaing untuk menghantam perusahaan. Biasanya yang disebut rahasia perusahaan

adalah:

 Data sales atau volume seles dan tingkat pertumbuhanya

 Data pangsa pasar dan tingkat pertumbuhannya

 Data produksi dan tingkat pertumbuhannya

 Informasi waktu dan jenis peluncuran produk baru

 Informasi rencana ekspansi

 Informasi penelitian dan pengembangan perusahaan

 Komposisi produk

 Laporan keuangan
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 Kebijakan top manajemen

 Masalah intern perusahaan

7. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan

Kewajiban setiap karyawan menjaga citra positif perusahaan. Logikanya kalau

citra perusahaan positif, maka citra setiap pribadi karyawan yang ada di dalamnya

niscaya juga kan ikut positif

8. Hemat

Hemat bukan berarti mngeluarkan uang atau potensi tepat sesuai dengan

kebutuhan. Penghematan harus dilakukan kapanpun dan dalam kondsi apapun. Tidak

perlu menggu keadaan sulit, tidak perlu menunggu keadaan kritis apalagi menunggu

bangkrut.

9. Tidak unjuk rasa

Unjuk rasa hampir tidak ada positifnya, kalaupun ada tidak seimbang dengan

harga yang dibayarkan, karena unjuk rasa:

 Hanya menunjukan perasaan atau emosi

 Memaksa kehendak diri, atau kelompok dan golongan sendiri

 Sangat berkompeten untuk berubah menjadi tindakan anarkis dan destruktif

 Menipiskan kemungkina dialog

 Merendahkan martabat orang atau pihak lain

 Merugikan banyak pihak

 Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah

10. Tidak apriori terhadap perubahan

Perubahan, pada hakekatnya adalah sebuah hokum alam. Perubahan tidak dapat

dilawan dan tidak ada pilihan kecuali tetap ikut dalam perubahan. Karena melawan

dengan selalu membuat tolak ukur pada kejayaan dan keberhasilan masa lampau sama

dengan melawan hokum alam.
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2.3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas

Loyalitas karyawan dalam bekerja di perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa

faktor. Berikut Budi Widjaja Soetjipto, yang dikutip Gouzali Saydam,(2009:395)

mengatakan bahwa:

a. Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenaga kerjaan.

b. Waktu kerja yang kurang fleksibel

c. Rendahnya motivasi kerja karyawan

d. Struktur yang kurang jelas, sehingga tugas dan tanggung jawab kurang jelas.

e. Rancangan pekerjaan kurang baik, sehingga dirasa kurang menantang.

f. Rendahnya kualitas manajemen yang terlihat pada kurangnya perhatian terhadap

kepuasan konsumen.

g. Rendahanya kemampuan kerja atasan, yang tidak dapat mendukung berhasilnya

kerjasama tim.

h. Kurang terbukanya kesempatan untuk menegembangkan karir.

Langkah- langkah yang dapat memperbaiki atau meningkatkan loyalitas karyawan

menurut Budi widjaja Soetjipto (Saydam,2009:395), yaitu:

1. Penyempurnaan sistem kompensasi sehingga mencerminkan keadilan eksternal.

2. Mengkaji ulang seluruh pekerjaan atau jabatan yang ada didalam perusahaan dan

menyusun uraian pekerjaan yang benar.

3. Indikator- indikator perusahaan perlu memberikan perhatian lebih tehadap

kepuasan karyawan.

4. Melibatkan karyawan dalam berbagai pelatihan, sesuai dengan bidang tugasnya

masing-masing.

5. Meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja pegawai.

6. Meningkatkan fleksibelitas waktu kerja sesuai dengan keadaan.

Pembinaan loyalitas menurut Saydam(2009:416-417) perlu dilakukan agar

Sumber daya manusia tersebut:

1. Mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan.
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2. Merasa memiliki terhadap perusahaan.

3. Dapat mencegah terjadinya turnover (berbondong-bondongnya karyawan keluar

dari perusahaan).

4. Menjamin kesinambungan kinerja perusahaan.

5. Menjamin tetap terpeliharanya motivasi kerja.

6. Dapat meningkatkan profesionalisme dan produktifitas kerja.

Sumber daya manusia yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi akan memiliki

tingkat kepedulian yang tinggi pula. Karena pada dasarnya timbul dari dalam diri sendiri.

Loyalitas berasal dari kesadaran yang tinggi bahwa antara karyawan dengan perusahaan

merupakan dua pihak yang saling membutuhkan. Karyawan membutuhkan perusahaan

tempat dia mencari nafkah sumber penghidupan dan memenuhi kebutuhan social lainnya.

Disisi lain perusahaan juga dianggap mempunyai kepentingan pada karyawan, karena

dengan karyawan itulah perusahaan akan dapat melakukan produksi dalam rangka

mencapai tujuan perusahaan (Saydam,2009).

2.3.5 Indikator-indikator Loyalitas

Loyalitas memiliki beberapa unsur menurut Saydam (2009), unsure-unsur

loyalitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan/Kepatuhan

Yaitu kesanggupan seseorang pegawai untuk mentaati segala peraturan kedinasan

yang berlaku dan mentaati perintah dinas yang diberikan atasan yang berwenang,

serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan.

Ciri-ciri ketaatan adalah;

 Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

 Mentaati perintah kedinasan yang diberikan atasan yang berwenang dengan

baik.

 Selalu mentaati jam kerja yang sudah ditentukan.

 Selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
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2. Tanggung jawab

Yaitu kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang

diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil resiko untuk

keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan.

Ciri- cirri tanggung jawab tersebut:

 Dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.

 Selalu menyimpan atau memelihara barang-barang dinas dengan sebaik-

baiknya.

 Mengutamakan kepentingan dinas dari kepentingan golongan.

 Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang

lain.

3. Pengabdian

Yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga kerja secara ikhlas kepada perusahaan.

4. Kejujuran

Seorang pegawai yang jujur memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

 Selalu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa merasa dipaksa

 Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.

 Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa loyalitas

memiliki indicator-indikator sebagai beikut:

1. Ketaatan

2. Rasa tanggung jawab

3. Pengabdian

4. Kejujuran

2.4 Pengaruh Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan

sumber daya manusia terdapat pada setiap perusahaan merupakan sumber daya

terpenting dan diperlukan penanganan khusus didalam pengelolaanya, keterlibatan

manusia pada suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya motif-motif tertentu yang akan



27

dicapainya. Dengan bekerja manusia mengharapkan imbalan yang akan digunakan untuk

memenuhi hidupnya. Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa pelaksanaan pemberian

kompensasi kepada karyawan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap

loyalitas karyawan dan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam

usaha memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan beserta keluarganya.

Dimana, apabila pemberian kompensasi ini dilaksanakan sesuai dengan asas

kesejahteraan yaitu keadilan dan kelayakan serta tidak melanggar peraturan legal

pemerintah, maka akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan

sikap loyal terhadap perusahaan sehingga labour turnover rendah.

Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2005:185) bahwa “Untuk mempertahankan

karyawan agar mau bekerja pada perusahaan sampai masa pensiun, maka kepadanya

diberikan kesejahteraan atau kompensasi pelengkap”.


