
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

 Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Pengaturan 

dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi 

manajemen dalam mencapai tujuan. Manajemen merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

 Menurut A.F Stoner (2006:168) menyatakan bahwa:  

“Management is a process of planning, organizing, leadership, and 

control the efforts of the members of the organization and the use of 

existing resources sumua the organization to achieve organizational 

goals previously set.”  

 

Pendapat tersebut menyebutkan bahwa esensi dari manajemen adalah 

kegiatan bekerja yang dilakukan oleh orang lain guna mencapai tujuan. Melalui 

manajemen maka kegiatan sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik. 

Harold Koontz dan Cyril O’Donnel yang dikutif Malayu S.P. Hasibuan 

mendefinisikan 

“Manajemen merupakan usaha mencapai tujuan tertentu melalui 

kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan 

koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan dan 

pengendalian” (Hasibuan, 1996:3). 

  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan manajemen adalah suatau proses 

yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengendalian, mengakui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainya secra efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

 

 

 

 



 
 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber daya Manusia 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya 

manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa sdm, suatu 

organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola 

faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-

lain untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan semakin berkembangnya suatu 

organisasi maka makin sulit pula perencanaan dan pengendalian pegawainya. 

Oleh karena itu, maka sangatlah dibutuhkan manajemen personalia yang mengatur 

dan mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kepegawaian, baik 

dalam hal administrasi, pembagian tugas maupun pada kegiatan personalia 

lainnya. 

Untuk lebih memperjelas pengertian dari manajemen sumber daya 

manusia, berikut ini penulis mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli : 

Melayu Hasibuan (2007:10), yang 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 ” 

 

Sedangkan menurut Fustino Cardoso Gomes (2002:3) menyatakan bahwa : 

“A movement recognition of the importance of the human element as a 

potential resource to be developed in such a way so as to provide 

maximum contribution to the organization and to the development of 

her”. 

 

Setelah melihat uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang mempunyai fungsi 

untuk menangani berbagai macam masalah manusia dalam suatu organisasi 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan tenaga kerja 

sehingga mereka dapat bekerja sebaik mungkin untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 



 
 

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi manajerial Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

mengelola unsur manusia semaksimal dan seefektif mungkin agar diperoleh 

suatu satuan tenaga kerja yang puas dan memuaskan. Menurut Hasibuan 

(2007: 21), Manajemen SDM  dapat dikelompokkan ke dalam : 

1. Fungsi –fungsi Manajerial 

a.   Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga 

kerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan dakam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan 

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program 

kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, 

kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan program kepegawaian yang 

baik akan membantu tercapaianya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

b.   Pengorganisasian ( Organizing ) 

Pengorganisasian merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka 

manajemen sumber daya manusia harus menyusun struktur hubungan 

antara pekerjaan, sumber daya manusia dan faktor-faktor fisik. Dengan 

organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif 

c. Pengarahan ( Directing ) 

Pengarahan merupakan usaha mengarahkan semua karyawan agar 

bersedia bekerja secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Pengarahan dilakukan pemimpin dengan menugaskan 

bawahan agar mengerjakan tugasnya dengan baik 

d.   Pengawasan ( Controlling ) 

Adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati 

peraturan - peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana. 

Apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dilakukan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan 



 
 

meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan 

pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. 

2. Fungsi-fungsi Operasional 

a.    Pengadaan (procurement) 

Adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi,dan induksi 

untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

b. Pengembangan (development) 

Adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, 

dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikn 

harus sesuai dengan kebutuhan pekerja masa kini maupun masa 

depan 

c. Kompensasi (compensation) 

Adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, uang 

atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil 

diartikan sesuai prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi 

kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum 

pemerintah berdasarkan internal dan eksternal konsistensi. 

d. Pengintegrasian (integration) 

Adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan 

kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling 

menguntungkan.perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat 

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaanya. 

e. Pemeliharaan (maintenance) 

Adalah  kegiatan  untuk  memelihara  atau  meningkatkan  kondisi  

fisik,  mental,  dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. 

f. Kedisiplinan (discipline) 

Merupakan  fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  

terpenting  dan  kunci terwujudnya tujuan secara maksimal. 



 
 

g. Pemberhentian (separation) 

Adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari sebuah perusahaan. 

Pemberhentian ini dapat disebabkan oleh keinginan karyawan, 

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pension dan sebab-sebab 

lainya. 

 

2.3 Pengertian Kompensasi 

 Masalah kompensasi sensitif karena menjadi pendorong seseorang untuk 

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

itu, setiap perusahaan/organisasi manapun seharusnya dapat memberikan 

kompensasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul tenaga kerja. 

 Berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi kompensasi, menurut 

Siswanto  Sastrohadiwiryo  (2003:181) sebagai berikut :  

“Kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh  

perusahaan  kepada  para  tenaga  kerja,  karena  tenaga  kerja  

tersebut  telah memberikan  sumbangan  tenaga  dan  pikiran  demi  

kemajuan  perusahaan  guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan” 

 

Sedangkan   menurut   Malayu   S.P   Hasibuan   (2003:118)   

mengatakan bahwa : 

“kompensasi  adalah  semua  pendapatan  yang  berbentuk  uang,  

barang langsung  atau tidak  langsung  yang  diterima  karyawan  

sebagai  imbalan  atas  jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

Sedangkan menurut Martoyo (2007:116 ) 

“kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa 

bagi employers maupun employees baik yang langsung berupa uang 

(finansial) maupun yang tidak langsung berupa uang (nonfinansial)” 

 Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kompensasi merupakan suatu  

balas jasa dari perusahaan  terhadap karyawan yang berupa  gaji, upah   maupun 

fasilitas atau sarana yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, 

kesejahteraan  karyawan,  atas  pengorbanan  waktu,  tenaga,  pikiran dan jasa-jasa 

karyawan yang diberikan kepada perusahaan. 

 



 
 

2.3.1 Jenis-jenis Kompensasi 

 Mulyadi (2001:419-420) menggolongkan penghargaan ke dalam dua 

kelompok, yaitu :  

Penghargaan intrinsik berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang 

telah berhasil menyelesikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran 

tertentu, misalnya dengan penambahan tanggung jawab, pengayaan pekerjaan (job 

enrichment) dan usaha lain yang meningkatkan harga diri sesorang dan yang 

mendorong orang untuk menjadi yang terbaik. Penghargaan ekstrinsik terdiri dari 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan baik berupa kompensasi finansial 

seperti gaji, honorarium dan bonus, penghargaan tidak langsung seperti asuransi 

kecelakaan, honorarium liburan dan tunjangan masa sakit serta penghargaan 

nonkeuangan berupa ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor 

yang istimewa, tempat parkir khusus, gelar istimewa dan sekretaris pribadi. 

Mondy et al., (2001:442) mengemukakan bahwa bentuk dari kompensasi 

yang diberikan perusahaan kepada karyawan dapat dikelompokkan menjadi 2 

(dua), yaitu : 

1. Kompensasi Financial 

a. Direct Financial Compensation 

Kompensasi finansial langsung terdiri dari gaji yang diterima seseorang 

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

b. Indirect Financial Compensation 

Kompensasi finansial tidak langsung (manfaat) mencakup semua imbalan 

finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung. Ini bentuk 

kompensasi mencakup berbagai macam penghargaan yang biasanya 

diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Bentuk kompensasi 

meliputi: asuransi kesehatan, bantuan pendidikan, pembayran selama cuti 

atau sakit. 

2. Kompensasi Nonfinancial 

Kompensasi non finansial terdiri dari kepuasan bahwa seseorang menerima 

dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis di mana orang 

tersebut bekerja. jenis kompensasi non financial ini terdiri dari kepuasan 



 
 

yang diterima dari melakukan pekerjaan yang bermakna-tugas yang 

terkait. Bentuk kompensasi meliputi : 

a. The Job: tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, peluang 

untuk pengakuan, rasa prestasi, peluang kemajuan. 

b.  Lingkungan kerja: suara kebijakan, pengawasan yang kompeten, 

rekan kerja menyenangkan, simbol status yang tepat, kondisi kerja 

yang nyaman, flextime, minggu kerja dikompresi, pembagian kerja, 

kompensasi kantin, telecommuting 

 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 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 

memiliki kebutuhan, keinginan, dan pandangan yang berbeda satu sama lainnya. 

Oleh karena itu dalam menetapkan suatu kebijakan pemberian imbalan terdapat 

factor-faktor yang harus dipertimbangkan selain factor jumlahnya. 

 Menurut Tohardi, (2002:416) Faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya kompensasi adalah sebagai berikut: 

1. Produktivitas 

Pemberian kompensasi melihat besarnya produktivitas yang 

disumbangkan oleh tenaga kerja (karyawan) kepada pihak organisasi atau 

perusahaan. 

2. Kemampuan untuk membayar secara logis ukuran pemberian kompensasi 

sangat bergantung kepada kemampuan organisasi atau perusahaan dalam 

membayar gaji atau upah tenaga kerja. 

3. Kesediaan untuk membayar. Berkaitan dengan item dua diatas, maka 

walaupun organisasi atau perusahaan mampu untuk membayar 

kompensasi, maka belum tentu organisasi atau perusahaan tersebut mau 

membayar kompensasi dengan layak dan adil. 

4. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran dan permintaan 

tenaga kerja cukup berpengaruh terhadap pemberian kompensasi. Jika 



 
 

permintaan tenaga kerja banyak oleh perusahaan, maka kompensasi 

cenderung tinggi, demikian sebaliknya jika penawaran tenaga kerja ke 

organisasi atau perusahaan banyak (over supply), maka pembayaran 

kompensasi cenderung menurun (rendah). 

5. Organisasi karyawan. 

Organisasi tenaga kerja (karyawan) yang ada di organisasi atau perusahaan 

seperti pekerja akan turut mempengaruhi kebijakan besar kecilnya 

pemberian kompensasi. 

6. Peraturan dan perundang-undangan 

Adanya peraturan dan perundang-undangan yang ada akan mempengaruhi 

kebijakan perusahaan dalam pemberian kompensasi, misalnya 

diberlakukannya pemberian upah minimum regional (UMR). 

Selanjutnya menurut Hasibuan, (2003:127) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya kompensasi, antara lain sebagai berikut : 

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan 

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

sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif besar. 

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan 

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin 

baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika 

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

3. Serikat buruh/Organisasi karyawan 

 Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi 

semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang 

berpengaruh maka tingkat kompensasinya kecil. 

4. Pemerintah dengan undang-undang Keppres 

Pemerintah dengan Keppres menetapkan besarnya batas upah/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. 

5. Biaya hidup/Cost of living 

 Apabila hidup didaerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/upah semakin 

besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup didaerah itu rendah maka 

tingkat kompensasi/relatif kecil. 

6. Posisi jabatan karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi maka tingkat 

kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki 

jabatan yang lebih rendah akan memperoleh gaji/kompensasi yang kecil. 

7. Pendidikan dan pengalaman kerja 

 Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

gaji/balas jasa akan semakin besar, karena kecakapan serta 

keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan 

rendah dan pengalam kerja yang kurang maka tingkat gaji/kompensasinya 

kecil. 

8. Kondisi perekonomian nasional 

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (booming) maka 

tingkat upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati 

kondisi (full employment). Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang 

maju (depresi) maka tingkat upah rendah, karena terdapat banyak 

pengangguran (disqueshed unemployment). 

9. Jenis dan sifat pekerjaan 

Kalau jenis dan sifat pekerjaan sulit mempunyai resiko (finansial, 

keselamatan) yang besar maka tingkat upah/balas jasanya semakin besar 

karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. 

Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan resiko (finansial, 

kecelakaan) kecil, tingkat upah/balas jasanya relatif rendah. 

  Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa posisi jabatan 

karyawan, jenis pekerjaan yang dilakukan dan kemampuan perusahaan tersebut 



 
 

untuk membayar merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya 

pemberian balas jasa dan kompensasi terhadap karyawan. 

 

2.3.3 Tujuan Pemberian Kompensasi                                                              

 Tujuan pemberian kompensasi menurut Menurut Veithzal Rivai (2008 : 

359)  sebagai berikut: 

1.  Memperoleh SDM yang berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya 

tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap 

penawaran dan permintaan pada kerja karena para pengusaha berkompetisi 

untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan. 

2. Mempertahankan karyawan yang ada 

Para karyawan dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan 

akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang cukup tinggi. 

3. Menjamin Keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan 

eksternal dapat terwujud. Keadilan internal memasyarakatkan bahwa 

pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan 

eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat 

dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja. 

4. Penghargaan terhadap prilaku yang diinginkan 

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan 

bertindak sebagai inisiatif untuk perbaikan prilaku di masa depan, rencana 

kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung 

jawab, dan prilaku-prilaku yang lainnya.   

5. Mengendalikan biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan 

mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa 

manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau 

atas standar. 



 
 

6.  Mengikuti aturan hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal 

yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan 

karyawan. 

7. Meningkatkan efisiensi administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat 

dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, 

meskipun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder 

dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain. 

  

2.3.4 Sistem Pemberian Kompensasi 

  Sistem kompensasi ada tiga menurut Malayu S.P Hasibuan (2003:123- 

125) sebagai berikut: 

1. Sistem waktu 

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan pada 

standar waktu seperti jam, minggu atau bulan. Administrasi pengupahan 

sistem waktu relatif mudah serta dapat diterapkan kepada karyawan tetap 

maupun harian. 

2. Sistem hasil (Output) 

Dalam sistem hasil (output), besarnya kompensasi yang dibayar didasarkan 

kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu 

mengerjakannya. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan 

tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, 

serta bagi karyawan administrasi. 

3.  Sistem borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya 

didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan 

besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama 

mengerjakannya, banyak alat yang diperlukan menyelesaikannya. 

Jadi dasar penentuan sistem pemberian kompensasi hendaknya 

memberikan semangat bagi karyawan, laba untuk perusahaan, serta barang dan 



 
 

jasa yang berkualitas. Jadi semua pihak mendapatkan kepuasan dari sistem 

pengupahan yang ditetapkan. 

 

2.3.5 Indikator Pemberian Kompensasi                              

          Menurut Mangkunegara (2004:86) ada beberapa indikator kompensasi, 

yaitu : 

1. Tingkat bayaran bisa diberikan tinggi, rata-rata atau rendah tergantung pada 

kemampuan perusahaan membayar jasa pegawainya 

2. Struktur pembayaran 

Struktur pembayaran berhubungan dengan rata-rata bayaran, tingkat 

pembayaran dan klasifikasi jabatan di perusahaan. 

3. Penentuan Bayaran Individu 

Penentuan pembayaran kompensasi individu perlu didasarkan pada rata-rata 

tingkat bayaran, tingkat pendidikan, masa kerja dan prestasi kerja pegawai 

4. Metode Pembayaran 

Ada dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran yang didasarkan 

pada waktu (per jam, per hari, per minggu, per bulan). Kedua metode 

pembayaran yang didasarkan pada pembagian hasil. 

5. Kontrol Pembayaran 

Kontrol pembayaran merupakan pengendalian secra langsung dan tidak 

langsung dari biaya kerja, pengendalian biaya merupakan faktor utama dalam 

admisnistrasi upah dan gaji. Tugas mengontrol pembayaran adalah pertama, 

mengembangkan standart kompensasidan meningkatkan fungsinya. Kedua, 

mengukur hasil yang bertentangan dengan standart yang tetap. Ketiga, 

meluruskan perubahan standart pembayaran upah. 

Indikator-indikator kompensasi diatas dapat dijadikan acuan oleh 

perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak bagi perusahaanya. 

 

 

 

 



 
 

2.4      Semangat Kerja 

2.4.1   Pengertian Semangat Kerja 

 Semangat kerja menggambarkan keseluruhan suasana yang dirasakan para 

karyawan dalam perusahaan. Apabila karyawan merasa bergairah, bahagia, 

optimis maka kondisi tersebut menggambarkan bahwa karyawan tersebut 

mempunyai semangat kerja yang tinggi tetapi apabila karyawan suka membantah, 

menyakiti hati, kelihatan tidak tenang maka karyawan tersebut mempunyai 

semangat kerja yang rendah. 

Semangat kerja atau moral kerja merupakan sikap kesediaan perasaan 

yang memungkinkan seorang karyawan untuk menghasilkan kerja yang lebih 

banyak dan tanpa menambah keletihan, yang menyebabkan karyawan dengan 

antusias ikut serta dalam kegiatankegiatan dan usaha usaha kelompok sekerjanya, 

dan membuatkaryawan tidak mudah terkena pengaruh dari luar, terutama dari 

orang orang yang mendasarkan sasaran mereka itu atas anggapan bahwa satu 

satunya kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap dirinya untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya darinya dan memberi sedikit 

mungkin. 

Menurut Siswanto (2000:35), semangat kerja sebagai keadaan psikologis 

seseorang. Semangat kerja dianggap sebagai keadaan psikologis yang baik bila 

semangat kerja tersebut menimbulkan kesenangan yang mendorong seseorang 

untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Sedangkan menurut Nitisemito (2002:56), semangat kerja 

adalah kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan 

lebih cepat dan lebih baik di dalam sebuah perusahaan.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat penulis simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan semangat kerja adalah kemampuan atau kemauan setiap 

individu atau sekelompok orang untuk saling bekerjasama dengan giat dan 

disiplin serta penuh rasa tanggung jawab disertai kesukarelaan dan kesediaanya 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

 



 
 

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja 

 Peningkatan semangat kerja karyawan dalam suatu perusahaan merupakan 

suatu hal yang sangat penting. Karyawan yang memiliki semangat kerja yang 

tinggi akan memberikan keuntungan pada perusahaan dan sebaliknya karyawan 

yang memiliki semangat kerja yang rendah dapat mendatangkan kerugian pada 

perusahan. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan haruslah mengetahui faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi semangat kerja. 

 Menurut Nawawi (2003) menyatakan, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi semangat kerja karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Faktor minat/perhatian terhadap pekerjaan 

Karyawan yang memiliki perhatian atau berminat terhadap pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya akan memiliki moral dan semangat kerja yang positif 

atau tinggi. 

2. Faktor upah atau Gaji 

Upah atau gaji yang diperoleh sangat besar pengaruhnya terhadap semangat 

kerja. Upah yang cukup besar dengan pekerjaan yang sesuai, dipandang 

sebagai salah satu penyebab meningkatnyamoral atausemangat keja karyawan 

3. Faktor status sosial berdasarkan Jabatan 

Jenis jabatan dan pekerjaan yang dipangku oleh karyawan pada umumnya 

mempengaruhi status sosial, baik di lingkungan kerjanya maupun di 

lingkungan masyarakat. Pekerjaan atau jabatan yang diemban memberikan 

posisi yang tinggi dan terhormat, maka cenderung mempertinggi semangat 

kerja karyawan. 

4. Faktor tujuan mulia dan pengabdian 

Karyawan yang bekerja dengan citacita mewujudkan tujuan yang mulia 

menunjukkan sikap bersedia dalam pekerjaan meskipun tidak memperoleh 

penghasilan yang memadai. 

5. Faktor suasana lingkungan kerja 

Lingkungan kerja yang menyenangkan karena bersih, teratur rapi, sejuk, 

sirkulasi udara lancar, cukup luas dan tidak menghambat gerakan dalam 

bekerja dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. 



 
 

6. Hubungan Manusiawi yang dikembangkan 

Kondisi hubungan sosial yang bersumber dari hubungan manusiawi, yang 

dikembangkan antara pekerja dalam suatu organisasi merupakan faktor yang 

mempunyai pengaruh terhadap semangat kerja. 

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap semangat kerja karyawan 

menurut Zainun (2004:172) adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan yang harmoni santara pimpinan dan bawahan terutama antara 

pimpinan yang sehari hari berhadapan langsung dengan para 

karyawanyang dibawahinya 

2. Kepuasan para karyawan terhadap tugas dan pekerjaannya karena 

memperoleh tugas yang disukai sepenuhnya. 

3. Terdapatnya suatu suasana dan iklim kerja yang bersahabat sehingga 

mampu meningkatkan semangat kerja karyawan. 

4. Rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi yang juga merupakan 

tujuan bersamasama mereka yang diwujudkan secara bersama sama pula. 

5. Adanya ketenangan jiwa, jaminan kepastian serta perlindungan terhadap 

segala sesuatu yang dapat membahayakan diri pribadi dan karier dalam 

pekerjaan. 

 

2.4.3 Indikasi Turunnya Semangat Kerja 

 Indikasi turunnya semangat kerja sangat penting untuk diketahui suatu 

perusahaan karena dengan pengetahuan tersebut akan dapat diketahui sebab 

sebabnya. Dengan demikian perusahaan dapat mengambil tindakan-tindakan 

penceghan atau pemecahan masalah sedini mungkin.Ada beberapa faktor yang 

harus diketahui oleh perusahaan ntuk menilai semangat kerja karyawan, Adapun 

menurut Nitisemito (2001 : 160) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menilai semangat kerja adalah 

1. Produktivitas Kerja 

Salah satu indikatornya adalah produktivitas, karena produktivitas kerja 

adalah suatu perbandingnan antara sejumlah keluaran (output) dengan 

sejumlah masukan(input). Dimana variabel input adalah sejumlah tenaga 



 
 

kerja dan output adalah julah produkyang dihasilkan produktivitas yang 

menurun dapat terjadi karena kemalasan, penundaan pekerjaan, kejenuhan 

dari karyawa tersebut. Semuanya merupakan indikator menurunnya 

semangat dan gairah kerja. 

2. Tingkat Absensi 

Untuk mengetahui kondisi semangat kerja kita dapat melihat dari tingkat 

absensi, absensi merupakan data yang menyangkut disiplin kerja para 

karyawan karena dari absensi dapat diketahui beberapa karyawan yang tidak 

hadir dengan alasan sakit, izin atau mangkir dalam satu tahun.  Apabila 

tingkat absensi dari suatu perusahaan rendah, berarti semangat kerja 

karyawan meningkat, karena semakin sedikit tingkat tak masuk kerja karena 

alasan-alasan tersebut diatas. Perusahaan mencari cara untuk menekan 

tingkat absensi ini dari tahun ke tahun, perlu diteliti apa alasan yang paling 

sering sehingga karyawa tidak hadir jika karena alasan sakit maka 

perusahaan harus memperkatikan kondisi tempat kerja dan menyediakan 

fasilitas-fasilitas kesehatan jika mangkir maka perusahaan harus mencari 

cara agar karyawan bersemangat kerja salah satunya dengan cara 

mengadakan promosi jabatan. 

3. Penilaian Prestasi 

Penilaian prestasi kerja merupakan penilai terhadap halis suatu kerja 

seseorang untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan 

sebagaimana mestinya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan  

  4.   Disiplin Waktu Kerja 

Indikator lain dalam semangat kerja adalah disiplan kerja karena disiplan 

kerja menunjukan kehadiran waktu pegawai ditampat kerja pada waktu yang 

tepat maka terlihat adanya semangat karja karyawan yang semakin besar. 

 

2.4.4 Cara untuk Meningkatkan Semangat Kerja Karyawan 

 Ada beberapa cara untuk menignkatkan semangat kerja yaitu dengan 

memberikan kepada karyawan beberapa bentuk kebutuhan baik yang bersifat 

materi maupun non materi. Cara dan kombinasi mana yang paling tepat biasanya 



 
 

dari perusahaan tersebut serta tujuan yang ingin dicapai. Menurut Nitisemito yang 

dikutip kembali oleh Ahmad Tohardi (2002:420) Cara-cara tersebut antara lain: 

1. Gaji yang cukup 

Setiap perusahaan seharusnya dapat memberikan gaji yang cukup kepada 

pegawainya. Pengertian cukup disini relatif, artinya mampu dibayarkan 

tanpa  menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

2. Memperhatikan Kebutuhan rohani 

Selain kebutuhan materi yang berwujud gaji yang cukup, para karyawan 

membutuhkan kebutuhan rohani. Kebutuhan rohan adalah menyediakan 

tempat ibadah, menghormati kepercayaan orang lain. 

3. Perlu menciptakan suasana santai 

Suasana rutin sering kali menimbulkan kebosanan dan ketegangan bagi 

para karyawan. Untuk menghindari hal tersebut, maka perusahaan perlu 

sekali-kali menciptakan suasana santai seperti rekreasi bersama-sama, 

mengadakan  pertandingan olahraga antar karyawan danlainnya. 

4. Tempatkan karyawan pada posisi yang tepat 

Setiap perusahaan harus mampu menempatkan karyawannya pada posisi 

yang  tepat, artinya menempatkan mereka pada posisi yang sesuai dengan 

keterampilan mereka. Ketidaktepatan dalam penempatan karyawanbisa 

membuat karyawan tidak bisa maksimal dalam menyelesaikan tugasnya. 

5. Perasaan aman dan masa depan 

Semangat kerja akan terpupuk apabila para karyawan mempunyai 

perasaan aman terhadap masa depan profesi mereka, kestabilan 

perusahaan biasanya  modal yang dapat diandalkan untuk menjamin rasa 

aman bagi 15 para karyawan. Cara lain yang sering digunakan perusahaan 

yaitu mengadakan program pension. 

6. Fasilitas yang memadai 

Setiap perusahaan bila memungkinkan hendaknya meyediakan fasilitas 

yang  memadai untuk karyawannya. Apabila perusahaan sanggup 

meyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai, maka akan timbul rasa 

senang dan akan menimbulkan semangat kerja. 



 
 

2.4.5 Ciri-Ciri Karyawan yang Memiliki Semangat Kerja Tinggi 

 Carlaw, Deming & Friedman (2003) ; menyatakan bahwa yang menjadi 

cirri-ciri semangat kerja yang tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Cheerful 

Smiles and laughter reflects employees' happiness at work. Although 

employees do not show a smile and laughter, but in him and comfortable 

employees feel about work and enjoy the tasks performed. 

“Senyum dan tertawa mencerminkan kebahagiaan karyawan dalam 

bekerja. Walaupun karyawan tidak memperlihatkan senyum dan tawanya, 

tetapi di dalam dirinya karyawan merasa tentang dan nyaman bekerja serta 

menikmati tugas yang dilaksakan” 

2. Having initiatives 

Employees with high morale will have the will yourself to work without 

supervision and without orders from superiors 

“Karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan memiliki 

kemauan diri untuk bekerja tanpa pengawasan dan tanpa perintah dari 

atasan”. 

3. Creative thinking and a broad 

Individuals have new ideas, and have no barriers to channel his ideas in 

completing the task. 

“Individu mempunyai ide-ide baru, dan tidak mempunyai hambatan untuk 

menyalurkan ide-idenya dalam menyelesaikan tugas”. 

4. Enjoying what is being done 

Individuals are more focused on work than showing disruption during the 

work 

“Individu lebih fokus terhadap pekerjaan daripada memperlihatkan 

gangguan selama melakukan pekerjaan”. 

5. Interested in the job 

Individuals interested in the job because it fits the expertise and desire. 

 

 



 
 

6. Responsibility 

Employees always earnestly invoke the job 

 “Karyawan selalu bersungguh-sungguh dalam melaksankan pekerjaanya”. 

7. Having a willingness to work together 

Individuals have the willingness to cooperate with other individuals to 

facilitate or maintain the quality of work 

Individu memiliki kesediaan untuk bekerja sama dengan individu yang 

lain untuk mempermudah atau mempertahankan kualitas kerja. 

8. Interacting with the boss 

There is good interaction with the boss, so that employees feel 

comfortable without any fear and distress 

“Adanya interaksi yang baik dengan atasan, sehingga karyawan merasa 

nyaman tanpa ada rasa takut dan tertekan”. 

 

 Menurut Carlaw, Deming & Friedman (2003) penjelasan diatas adalah, 

tanda-tanda karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi, namun 

semangat kerja yang rendah sering ditunjukan dengan perilaku sebagai berikut: 

1. Menjadi sangat tenang karena tidak teratrik dengan pekerjaannya. 

2. Tidak bersosialisasi dengan rekan kerja. 

3. Selalu datang terlambat dan pulang lebih awal. 

4. Kurangnya kinerja yang dimiliki karyawan 

5. Menjadi mudah terganggu dari pekerjaan yang mereka kerjakan. 

 

2.5 Hubungan antara Kompensasi dengan Semangat Kerja 

 Dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun manajemen, suatu 

perusahaan tidak akan terlepas dari tenaga kerja atau karyawan. Perusahaan 

membutuhkan tenaga karyawan untuk merealisasikan semua tujuan yang telah 

ditetapkan, sementara tujuan karyawan bekerja yang paling mendasar adalah 

mendapat imbalan jasa yang berupa upah, gaji, insentif, ataupun bonus untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya. 

 



 
 

 Kompensasi merupakan suatu daya tarik yang sengaja diberikan 

perusahaan kepada karyawan dengan tujuan untuk ikut membangun, memelihara, 

dan memperkuat harapan-harapan karyawan agar dalam diri mereka timbul 

semangat yang lebih besar untuk berprestasi bagi perusahaan. Pemberian 

kompensasi kepada karyawan perlu dilaksanakan oleh setiap perusahaan untuk 

meningkatkan semangat kerjanya, karena dengan memperhatikan kompensasi, 

karyawan akan merasa dihargai.Menurut Melayu S.P Hasibuan (2003:118), 

menyatakan bahwa : 

“Pemberian  kompensasi besar pengaruhnya terhadap semangat 

kerja karyawan”  

Sedangkan Moekijat (2000:55) menyatakan bahwa: 

“Dalam hubungan-hubungan kepegawaian yang modern, upah dan 

gaji (wages and salaries) diharapkan menaikkan peranan yang besar 

dalam mendorong pegawai untuk semangat bekerja”. 

 Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian 

kompensasi yang benar akan mempengaruhi karyawan untuk memberikan imbal 

balik kepada perusahaan yaitu dengan cara bekerja dengan baik dan  lebih 

bersemangat. Dengan demikian diharapkan produktifitas perusahaan akan 

meningkat sehingga segala sesuatu yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai 

dengan baik.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 2.1 

Skema Hubungan Kompensasi dengan Semangat Kerja 
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