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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen adalah kata yang berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu

Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Terdapat

beberapa pendapat yang diutarakan beberapa pakar manajemen mengenai

pengertian manajemen. Oleh karena itu pengertian manajemen sangat luas tidak

bisa di lihat dari satu sisi saja.

Menurut Hasibuan (2012:1), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya lainnya secara efektif

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Handoko (2011:8), menyatakan bahwa manajemen

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya  agar mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan.

Menurut G.R. Terry dalam Samsudin (2006:17), menyatakan bahwa,

Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian untuk

menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya.

Menurut pendapat para ahli diatas di tunjukan bahwa manajemen adalah

suatu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada yang mencakup

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai

tujuan dari organisasi yang telah di tetapkan.
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2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang dari

manajemen yang khusus mempelajari tentang hubungan dan peranan manusia

dalam suatu perusahaan atau organisasi. Manajemen sumber daya manusia sangat

penting peranannya di dalam suatu prusahaan itu karena pada dasarnya sumber

daya manusialah yang bergerak mengelola perusahaan. Potensi Sumber Daya

Manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu

peran yangg paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut Panggabean

(2011:15), Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas

perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan

yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna

mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Marwansyah (2010:3), manajemen sumber daya manusia dapat

diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang

dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen

dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan

pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan

kesehatan kerja, dan hubungan industrial.

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2012:1), manajemen sumber

daya manusia adalah suatu pendekatan terhadap manajemen manusia yang

berdasarkan empat prinsip dasar. Pertama, sumber daya manusia adalah harta

paling penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang

efektif adalah kunci bagi keberhasilan organisasi tersebut. Kedua, keberhasilan ini

sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang

bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan, dan

memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan perusahaan dan perencanaan

strategis. Ketiga, kultur dan nilai perusahaan, suasana organisasi dan perilaku

manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh yang
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besar terhadap hasil pencapaian yang terbaik. Serta yang terakhir adalah

manajemen sumber daya manusia berhubungan dengan integrasi yakni semua

anggota organisasi anggota tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai

tujuan bersama.

Jadi di tunjukan di atas menurut pendapat para ahli diatas MSDM adalah

manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber

daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melaluli fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan,

kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang

ditetapkan

2.2.2 Fungsi – Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2012:2), fungsi manajemen sumber daya manusia

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan,

pengembangan kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan

pemberhentian.

 Perencanaan

Perencanaan SDM (human recources planing) adalah perencanaan tenaga

kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam

membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan

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.

 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan

dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang,
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integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). Organisasi

hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan

membatu terwujudnya tujuan secara efektif.

 Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan,

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam membantu

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Pengarahan dilakukan

pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya

dengan baik.

 Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan pengendalian semua karyawan

agar mentaati peraturan-peratuaran perusahaan dan bekerja sesuai dengan

rencana.Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan, diadakan tindakan

perbaikan dan penyempurnaan rencana. Pengendalian karyawan meliputi

kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerja sama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga

situasi lingkungan pekerjaan.

 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.

 Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan

teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan

pelatihan.pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan masa kini maupun masa depan.
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 Kompensasi

Kompensasi (compensation) 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 diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi

kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan

berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

 Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang

serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat

memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal

yang penting dan sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan

yang bertolak belakang.

 Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap

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.

 Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang

maksimal.Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial.
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 Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang

dari suatu perusahaan.Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan,

keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

Pelepasan ini diatur oleh Undang-undang No. 12 Tahun 1964.

2.3 Kompensasi

2.3.1 Pengertian Kompensasi

Menurut Hasibuan (2012:118), kompensasi adalah semua pendapatan

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut

Ardana (2012:153), kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh

karyawan sebagai balas jasa atas kontribusinya kepada perusahaan atau

organisasi.

Menurut Sastrohadiwiryo dalam Yuniarsih (2011:125), kompensasi

adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para

tenaga kerja, karena para tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan

tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang

ditetapkan. Sedangkan Menurut Andrew di kutip oleh Mangkunegara (2011:83),

menyatakan kompensasi merupakan sesuatu yang di pertimbangkan sebagai suatu

yang sebanding.

Dari definisi di atas dari beberapa ara ahli dapat di tunjukan bahwa

kompensasi adalah suatu pemberian imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai

balas jasan atas  kontribusinya terhadap perusahaan dalam bentuk gaji, upah,

bonus, insentif dan tunjangan lainnya seperti uang makan, uang cuti, tunjangan

kesehatan, tunjangan hari raya dan lain-lain.

2.3.2 Bentuk Kompensasi

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kompensasi merupakan balas jasa

yang diberikan oleh organisasi/lembaga terhadap para pegawainya atas jasa yang
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telah diberikan pegawai terhadap prganisasi/lembaga. Kompensasi yang diberikan

dapat dibedakan dalam bentuk financial dan non financial.

Mangkunegara (2011:85), mengemukakan ada dua bentuk kompensasi

pegawai, yaitu bentuk kompensasi langsung yang merupakan upah dan gaji,

bentuk kompensasi yang tak langsung yang merupakan pelayanan dan

keuntungan.

Adapun beberapa jenis/bentuk kompensasi secara umum seperti yang

dikemukakan Antonio de Pora (2011:12), antara lain:

1) Gaji

Gaji merupakan salah satu contoh bentuk kompensasi financial langsung.

Pemberian gaji sifatnya tetap dan jumlahnya pasti sepanjang hubungan kerja

berlangsung. Gaji merupakan balas jasa dalm bentuk uang yang diberikan

pengusaha kepada karyawan atas tenaga, pikiran yang telah disumbangkan dalm

rangka memajukan atau mewujudkan tujuan perusahaan.

Gaji karyawan di rumah makan manjabal 2 cijagra antara Rp. 1.200.000 –

Rp. 1.600.000, besarnya gaji tersebut biberikan sesuai dengan job karyawan.

Penentuan besarnya gaji tersebut di tentukan oleh rumah makan manjabal 2 cjagra

sendiri. Gaji tersebut bisa saja lebih besar apabila kinerja dari karyawan

memuaskan.

2) Insentif

Insentif merupakan bentuk kompensasi yang berorientasi pada hasil kerja

dan merupakan salah satu faktor penting untuk memotivasi pekerja agar lebih

bersemangat demi tercapainya tujuan organisasi. Insentif merupakan imbalan

langsung yang dibayarkan kepada pegawai atas prestasi kerjanya yang mencapai

atau melebihi target yang telah ditentukan. Insentif hanya dapat diberikan kepada

pekerja apabila ia bisa menghasilkan produk melebihi standar yang telah

ditetapkan.
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3) Tunjangan

Salah satu pertimbangan penting seorang pegawai untuk mengajukan

lamaran kerja ke suatu perusahaan adalah selain karena gaji yang menggiurkan,

tapi juga karena benefit. Hal itu terjadi karena benefit yang menarik dapat

membuat seorang pegawai bekerja lebih tenang dan nyaman. Hal-hal yang

termasuk dalam kategori benefit adalah service (pelayanan) dan ketersediaan

fasilitas-fasilitas.

4) Bonus

Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengatur tentang sistem

pemberian bonus dan komisi, namun dalam praktiknya hampir semua

perusahaan/lembaga menerapkan pemberian bonus dan komisi kepada

pegawainya dengan cara dan dalm jumlah yang berbeda-beda.

2.3.3 Manfaat Kompensasi

Manfaat kompensasi menurut Notoadmojo dalam Putranto (2012:4),

sebagai berikut:

1. Manfaat kompensasi bagi karyawan:

 Biaya hidup

Karyawan bekerja untuk memperoleh gaji atau upah yang digunakan untuk

biaya hidupnya, agar karyawan suatu perusahaan dapat tetap mempunyai

produktivitas yang optimal

 Kepuasan (Satisfaction)

Kepuasan adalah istilah evaluative yang menggambarkan suatu sikap suka

atau tidak suka. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan

berpengaruh terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Manfaat

kompensasi bagi perusahaan:

2. Memperoleh karyawan yang bermutu:

Dengan tingkat kompensasi yang tinggi diharapkan akan menarik lebih

banyak calon karyawan yang mempunyai peluang yang lebih besar untuk
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memilih karyawan yang bermutu tinggi. Karyawan - karyawan tersebut

nantinya dapat meningkatkan kualitas perusahaan itu sendiri.

3. Menciptakan loyalitas karyawan

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik atau tinggi terhadap para

karyawan maka loyalitas dalam suatu perusahaan akan tercipta dengan

sendirinya.

4. Menunjukkan kesuksesan perusahaan

Tingkat kompensasi yang tinggi akan menunjukkan bahwa kondisi ataupun

kualitas yang terdapat dalam suatu perusahaan adalah hak karena perusahaan

itu mampu memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

2.4 Insentif

2.4.1 Pengertian Insentif

Insentif sebagai sarana penmendorong para pegawai untuk bekerja dengan

kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar

gaji atau upah yang telah di tentukan. Pemberian insentif dimaksudkan agar dapat

memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka.Istilah sistem insentif

pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana – rencana pembayaran

upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar

kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. Insentif dapat dirumuskan sebagai

balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang

telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk

bekerja lebih baik agar kinerja pegawai dapat meningkat.

Menurut Hasibuan (2012:117), mengemukakan bahwa Insentif adalah

tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di

atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang di pergunakan pendukung

prinsip adil dalam pemberian kompensasi.

Sedangkan menurut Pangabean (2007:77), mengemukakan bahwa

insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena

prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang
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dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif

lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja.

Menurut Mangkunegara (2011:89), mengemukakan bahwa Insentif

adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar

kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi

terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi (perusahaan).

Jadi menurut pendapat - pendapat para ahli di atas insentif adalah

dorongan pada seseorang agar mau bekerja dengan baik dan agar lebih dapat

mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat menambah kemauan

kerja dan motivasi seorang pegawai agar terciptanya suatu kinerja yang

berkualitas sesuai dengan tujuan perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Insentif

Jenis-jenis insentif dalam suatu perusahaan harus dituangkan secara jelas

sehingga dapat di ketahui oleh pegawai dan oleh perusahaan tersebut dapat

dijadikan kontribusi yang baik untuk dapat menambah gairah kerja bagi pegawai

yang bersangkutan.

Menurut ahli manajemen sumber daya manusia Siagian (2012:268), jenis-jenis

insentif tersebut adalah :

 Piece work

Piece work adalah teknik yang digunakan untuk mendorong kinerja pegawai

berdasarkan hasil pekerjaan pegawai yang dinyatakan dalam jumlah unit

produksi.

 Bonus

Bonus adalah insentif yang diberikan kepada pegawai yang mampu bekerja

sedemikian rupa sehingga tingkat produksi yang baku terlampaui.

 Komisi

Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas

dansering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjualan.
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 Insentif bagi eksekutif

Insentif bagi eksekutif ini adalah insentif yang diberikan kepada pegawai

khususnya manajer atau pegawai yang memiliki kedudukan tinggi dalam

suatu, misalnya untuk membayar cicilan rumah, kendaraan bermotor atau

biaya pendidikan anak.

 Kurva Kematangan

Kurva kematangan adalah insentif yang diberikan kepada tenaga kerja yang

karena masa kerja dan golongan pangkat serta gaji tidak bisa mencapaipangkat

dan penghasilan yang lebih tinggi lagi, misalnya dalam bentuk penelitian

ilmiah atau dalam bentuk beban mengajar yang lebih besar dan sebagainya.

 Rencana insentif kelompok

Rencana insentif krlompok adalah kenyataan bahwa dalam banyak organisasi,

kinerja bukan karena keberhasilan individual melainkan karena keberhasilan

kelompok kerja yang mampu bekerja sebagai suatu tim.

Dengan adanya jenis-jenis insentif ini maka perusahaan mampu

mendorong motivasi dan gairah kerja pegawai, sehingga pegawai akan terus dan

meningkatkan hasil kerjanya dan pada akhirnya pula akan meningkatkan

keuntungan tersendiri dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.4.3 Tujuan Pemberian Insentif

Menurut Gorda (2004:156), Pemberian insentif atau upah perangsang

bertujuan :

1. Memberikan balas jasa yang berbeda dikarenakan hasil kerja yang berbeda.

2. Mendorong semangat kerja karyawan dan memberikan kepuasan.

3. Meningkatkan produktivitas.

4. Dalam melakukan tugasnya, seorang pimpinan selalu membutuhkan

bawahannya untuk melaksanakan rencana-rencananya.

5. Pemberian insentif dimaksudkan untuk menambah penghasilan karyawan

sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.
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6. Mempertahankan karyawan yang berprestasi agar tetap berada dalam

perusahaan.

Setiap orang apabila ditawarkan suatu ganjaran yang memberikan hasil

yang cukup menguntungkan bagi mereka, maka ia akan termotivasi untuk

memperolehnya dan karyawan akan loyal kepada perusahaan.

Pemberian insentif terutama insentif material dimaksudkan agar kebutuhan

materi pegawai terpenuhi, dengan terpenuhinya kebutuhan materi itu diharapkan

pegawai dapat bekerja lebih baik, cepat dan sesuai dengan standar perusahaan

sehingga output yang dihasilkan dapat meningkat daripada input dan akhirnya

kinerja pegawai dapat meningkat.

Jadi pemberian insentif merupakan sarana motivasi yang dapat

merangsang ataupun mendorong pegawai agar dalam diri mereka timbul semangat

yang lebih besar untuk berprestasi bagi peningkatan kinerja dan agar karyawan

memilikin loyalitas yang tinggi kepada perusahaan.

2.4.4 Sistem Pemberian Insentif

Menurut Rivai (2011:387), mengemukakan bahwa salah satu alasan

pentingnya pembayaran insentif karena adanya ketidaksesuaian tingkat

kompensasi yang dibayarkan kepada eksekutif dengan pekerja lain. Program

insentif adalah salah satu cara untuk memungkinkan seluruh pekerja merasakan

bersama kemakmuran perusahaan. Selain itu, ada kesadaran yang tumbuh bahwa

program pembayaran tradisional seringkali tidak bagus dalam menghubungkan

pembayaran dengan kinerja.Jika organisasi mau mencapai inisiatif strategis

mereka, maka pembayaran perlu dihubungkan dengan kinerja sedemikian rupa

sehingga pembayaran itu mengikuti tujuan karyawan dan tujuan organisasi.

 Bonus Tahunan

Banyak perusahaan menggantikan peningkatan pendapatan karyawan

berdasarkan jasa dengan pemberian bonus kinerja tahunan, setengah tahunan atau

triwulanan. Umumnya bonus ini lebih sering dibagikan sekali dalam setahun.

Bonus mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan peningkatan gaji.

Pertama, bonus meningkatkan arti pembayaran karena karyawan menerima upah



21

dalam jumlah yang besar. Kedua, bonus memaksimalkan hubungan antara

bayaran dan kinerja.

 Insentif Langsung

Tidak seperti sistem bayaran berdasarkan kinerja yang lain, bonus

langsung tidak didasarkan pada rumus, kriteria khusus, atau tujuan. Imbalan atas

kinerja yang kadang-kadang disebut bonus kilat ini dirancang untuk mengakui

kontribusi luar biasa karyawan. Seringkali penghargaan itu berupa sertifikat,

plakat, uang tunai, obligasi tabungan, atau karangan bunga.

 Insentif Individu

Insentif individu adalah bentuk bayaran insentif paling tua dan paling

popular. Dalam jenis ini, standar kinerja individu ditetapkan dan dikomunikasikan

sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output individu.

 Insentif Tim

Insentif tim berada di antara program individu dan program seluruh

organisasi seperti pembagian hasil dan pembagian laba. Insentif tim

menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok.

 Pembagian Keuntungan

Program pembagian keuntungan terbagi dalam tiga kategori. Pertama,

program distribusi sekarang menyediakan persentase untuk dibagikan tiap

triwulan atau tiap tahun kepada karyawan. Kedua, program distribusi yang

ditangguhkan menempatkan penghasilan dalam suatu dana tujuan untuk pensiun,

pemberhentian, kematian, atau cacat. Ketiga, program gabungan yang

membagikan sebagian keuntungan langsung kepada karyawan, dan menyisihkan

sisanya dalam rekening yang ditentukan.

 Bagi Hasil

Program bagi hasil (gainsharing) dilandasi oleh asumsi adanya

kemungkinan mengurangi biaya dengan menghilangkan bahan-bahan dan buruh

yang mubadzir, dengan mengembangkan produk atau jasa yang baru atau yang

lebih bagus, atau bekerja lebih cerdas. Biasanya program bagi hasil melibatkan

seluruh karyawan dalam suatu unit kerja atau perusahaan.
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2.4.5 Indikator Insentif

Indikator-indikator program insentif pertimbangan dasar penyusunan

insentif menurut Martoyo (2008:102), dengan judul buku Manajemen Sumber

Daya Manusia, antara lain sebagai berikut:

1. Produktivitas

Pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan

prestasi kerja yang telah ditunjuk oleh karyawan yang bersangkutan, besarnya

upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu

kerja karyawan.

2. Lama Kerja

Kerja Ditentukan atas dasar lama kerja karyawan melaksanakan atau

menyelesaikan pekerjaan, cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per

hari, per minggu atau pun per bulan. Umumnya cara ini diterapkan apabila

terdapat kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

3. Senioritas

Sistem insentif ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan

yang bersangkutan dalam suatu organisasi, semakin senior seorang karyawan

dalam organisasi, maka semakin tinggi loyalitas pada organiassi tersebut.

4. Kebutuhan

Sistem insentif ini didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang

layak dari karyawan. Insentif yang diberikan wajar apabila dapat digunakan untuk

memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan.

5. Keadilan dan Kelayakan

Keadilan dalam sistem ini bukan sama rata, tetapi terkait pada hubungan

pengorbanan dan insentif yang diharapkan, oleh karena itu harus dinilai adalah

pengorbanan yang diperlukan untuk suatu jabatan.

Kelayakan, layak berarti memenuhi kebutuhan primernya serta

berpedoman pada batas upah minimum pemerintah dan berdasarkan internal dan

eksternal konsistensi.
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2.5 Lingkungan Kerja

2.5.1 Pengertian Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam

mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam bekerja pegawai harus didukung oleh

situasi lingkungan kerja yang baik. Lingkungan kerjayang baik adalah yang aman,

tenteram, bersih, tidak bising, terang danbebas dari segala macam ancaman dan

gangguan yang dapat menghambat karyawan untuk bekerja secara optimal (Lewa

dan Subowo, 2005:131).

Menurut Nitiserno dalam Lewa dan Subowo (2005:130), lingkungan

kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Lingkungan

kerja yang kondusif dapat membuat kinerja pegawai lebih baik. Hal ini seperti

pendapat Mill dalam Wahyudi (2006:5), lingkungan kerja yang menyenangkan

mungkin dapat menjadi kunci pendorong bagi para karyawan untuk menghasilkan

kinerja puncak.

Sumamur dalam Wahyudi (2006:5), berpendapat bahwa lingkungan

kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan produktivitas kerja

dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial

ekonomi.

Jadi menurut pendapat para ahli di atas di tunjukan bahwa lingkungan

kerja adalah faktor yang penting bagi para karyawan sesuatu yang ada

disekitarnya dapat memenuhi dirinya dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Lingkungan kerja yang baik dapat menjadi kunci pendorong bagi para karyawan

agar bekerja lebih baik.

2.5.2 Jenis Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2013), secara garis besar, jenis lingkungan kerja

terbagi menjadi dua yakni lingkungan kerja non fisik dan fisik.
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 Lingkungan Kerja Fisik

Menurut Sedarmayanti (2013), lingkungan kerja fisik adalah semua yang

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara

langsung maupun tidak langsung.

Setiap perusahaan atau organisasi wajib menyediakan lingkungan kerja

yang baik bagi karyawannya sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan

keinginan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Konradus

dalam Sukmawati, 2008:177)

Lewa dan Subowo (2005:131), berpendapat bahwa saat ini lingkungan

kerja didesain sedemikian rupa untuk menciptakan hubungan kerja yang mengikat

pekerja dalam lingkungannya. Sehingga apapun yang ada dalam lingkungan kerja

dapat disesuaikan dengan kondisi kerja yang ada.

 Lingkungan Kerja Non Fisik

Lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan kerja yang tidak dapat

terdeteksi oleh panca indera manusia, namun dapat dirasakan (Dharmawan,

2011:59). Menurut Wursanto (2009), disebutkan ada beberapa macam

lingkungan kerja yang bersifat non fisik yakni:

1. Adanya perasaan aman dari para pegawai dalam menjalankan tugasnya,

2. Adanya loyalitas

3. Adanya perasaan puas dari kalangan pegawai.

Lingkungan kerja non fisik hanya dapat dirasakan oleh karyawan itu

sendiri (Dharmawan, 2011:62). Setiap manusia memiliki cara sendiri untuk

dapat menyesuaikan dengan lingkungannya agar kinerjanya menjadi lebih baik.

Namun demikian, pembentukan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas

kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu lingkungan

organisasi (Fraser dalam Wahyudi, 2006:5). Indikator dari lingkungan kerja non

fisik menurut Wursanto (2009), yakni:

1. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara kontinyu dengan

menggunakan sistem yang ketat.
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2. Suasana kerja. Suasana kerja yang dapat memberikan dorongan dan semangat

kerja.

3. Perlakuan. Perlakuan dengan baik, manusiawi, tidak disamakan dengan robot

atau mesin, hubungan berlangsung serasi, informal dan mendapat perlakuan

adil.

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh suatu kondisi

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai

apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman,

dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam

jangka waktu yang lama.Lebih jauh lagi, Keadaan lingkungan yang kurang baik

dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak faktor yang

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja.

Sihombing dalam Naibaho (2010:22), menyatakan bahwa lingkungan

kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

 Fasilitas kerja.

Lingkungan kerja yang kurang mendukung pelaksanaan pekerjaan ikut

menyebabkan kinerja yang buruk, kurangnya alat kerja, ruang kerja pengap,

ventilasi yang kurang, serta prosedur yang tidak jelas

 Gaji dan tunjangan.

Gaji yang tidak sesuai dengan harapan pekerja akan membuat pekerja

setiap saat melirik pada lingkungan kerja yang lebih menjamin pencapaian

harapan kerja.

 Hubungan kerja.

Kelompok kerja dengan kekompakan dan yang tinggi akan meningkatkan

produktivitas kerja, karena antara satu pekerja dengan pekerja lainnya akan saling

mendukung pencapaian tujuan dan atau hasil. Setiap manusia memiliki cara

sendiri untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungannya agar kinerjanya menjadi
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lebih baik. Namun demikian, pembentukan lingkungan kerja yang mendukung

produktivitas kerja akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu

organisasi (Fraser dalam Wahyudi, 2006:5).

Berikut ini beberapa faktor yang diuraikan Sedarmayanti (2013:28), yang

dapat mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja dikaitkan

dengan kemampuan karyawan, diantaranya adalah :

1. Penerangan/cahaya di tempat kerja

2. Temperatur/suhu udara di tempat kerja

3. Kelembaban di tempat kerja

4. Sirkulasi udara di tempat kerja

5. Kebisingan di tempat kerja

6. Getaran mekanis di tempat kerja

7. Bau tidak sedap ditempat kerja

8. Tata warna di tempat kerja

9. Dekorasi di tempat kerja

10. Musik di tempat kerja

11. Keamanan di tempat kerja

Berikut ini akan diuraikan masing-masing faktor tersebut dikaitkan dengan

kemampuan manusia, yaitu :

1. Penerangan/Cahaya di Tempat Kerja

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi karyawan guna

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja.Oleh sebab itu perlu diperhatikan

adanya penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Cahaya

yang kurang jelas, sehingga pekerjaan akan lambat, banyak mengalami

kesalahan, dan pada skhirnya menyebabkan kurang efisien dalam

melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan organisasi sulit dicapai. Pada

dasarnya, cahaya bisa dibedakan menjadi empat yaitu:

a) Cahaya langsung

Cahaya ini memancarkan langsung dari sumbernya kearah

permukaan meja. Apabila dipakai lampu biasa, cahaya bersifat sangat
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tajam dan bayangan yang ditimbulkan sangat tegas. Cahaya ini lekas

melelahkan mata dan menyilaukan pekerja. Pancaran cahaya adalah tinggi,

bayangan-bayangan tajam dan langit-langit umumnya menjadi gelap.

Biasanya ini merupakan cahaya yang paling tidak disukai.

b) Cahaya setengah langsung

Cahaya ini memancar dari sumbernya dengan melalui tudung

lampu yang biasanya terbuat dari gelas yang berwarna seperti susu.

Cahaya ini tersebar sehingga bayangan yang ditimbulkan tidak begitu

tajam. Akan tetapi kebanyakan cahaya tetap langsung jatuh ke permukaan

meja dan memantul kembali ke arah mata pekerja, sehingga hal ini masih

kurang memuaskan walaupun sudah lebih baik daripada cahaya langsung.

c) Cahaya setengah tidak langsung

Penerangan ini terjadi dari cahaya yang sebagian besar merupakan

pantulan dari langit-langit dan dinding ruangan, sebagian lagi terpancar

melaluitudung kaca. Cahaya ini sudah lebih baik daripada cahaya setengah

tidak langsung karena sifat dan bayangan yang diciptakan sudah tidak

begitu tajam dibandingkan dengan cahaya setengah langsung.

d) Cahaya tidak langsung

Cahaya ini sumbernya memancarkan kearah langit-langit ruangan,

kemudian baru dipantulkan ke arah meja. Hal ini memberikan cahaya yang

lunak dan tidak memberikan bayangan yang tajam.Sesungguhnya langit-

langit merupakan sumber cahaya bagi ruang kerja, karena itu langit-langit

mempunyai daya pantul yang tinggi. Sifat cahaya ini benar-benar sudah

lunak, tidak mudah menimbulkan kelelahan mata karena cahaya tersebar

merata keseluruh penjuru. Sistem penerangan ini merupakan sistem

penerangan yang terbaik

2. Temperatur di Tempat Kerja

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai

temperatur berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk mempertahankan

keadaan normal, dengan suatu sistem tubuh yang sempurna sehingga dapat

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di luar tubuh. Tetapi
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kemampuan untuk menyesuaikan diri tersebut ada batasnya, yaitu bahwa

tubuh manusia masih dapat menyesuaikan dirinya dengan temperatur luar jika

perubahan temperatur luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan

35% untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh.

Menurut hasil penelitian, untuk berbagai tingkat temperatur akan memberi

pengaruh yang berbeda. Keadaan tersebut tidak mutlak berlaku bagi setiap

karyawan karena kemampuan beradaptasi tiap karyawan berbeda, tergantung

di daerah bagaimana karyawan dapat hidup.

3. Kelembaban di Tempat Kerja

Kelembaban adalah banyaknya air yang terkandung dalam udara, biasa

dinyatakan dalam persentase. Kelembaban ini berhubungan atau dipengaruhi

oleh temperatur udara, dan secara bersama-sama antara temperatur,

kelembaban, kecepatan udara bergerak dan radiasi panas dari udara tersebut

akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau

melepaskan panas dari tubuhnya. Suatu keadaan dengan temperatur udara

sangat panas dan kelembaban tinggi, akan menimbulkan pengurangan panas

dari tubuh secara besar-besaran, karena sistem penguapan. Pengaruh lain

adalah makin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah

untuk memenuhi kebutuhan oksigen, dan tubuh manusia selalu berusaha untuk

mencapai keseimbangan antar panas tubuh dengan suhu disekitarnya.

4. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk

menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metaboliasme. Udara di

sekitar dikatakan kotor apabila kadar oksigen, dalam udara tersebut telah

berkurang dan telah bercampur dengan gas atau bau-bauan yang berbahaya

bagi kesehatan tubuh. Sumber utama adanya udara segar adalah adanya

tanaman di sekitar tempat kerja. Tanaman merupakan penghasil oksigen yang

dibutuhkan olah manusia. Dengan sukupnya oksigen di sekitar tempat kerja,

ditambah dengan pengaruh secara psikologis akibat adanya tanaman di sekitar

tempat kerja, keduanya akan memberikan kesejukan dan kesegaran pada
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jasmani. Rasa sejuk dan segar selama bekerja akan membantu mempercepat

pemulihan tubuh akibat lelah setelah bekerja.

5. Kebisingan di Tempat Kerja

Salah satu polusi yang cukup menyibukkan para pakar untuk

mengatasinya adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh

telinga. Tidak dikehendaki, karena terutama dalam jangka panjang bunyi

tersebut dapat mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan

menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, kebisingan

yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan membutuhkan

konsentrasi, maka suara bising hendaknya dihindarkan agar pelaksanaan

pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien sehingga produktivitas kerja

meningkat.

Ada tiga aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi, yang bisa menentukan

tingkat gangguan terhadap manusia, yaitu :

A. Lamanya kebisingan

B. Intensitas kebisingan

C. Frekwensi kebisingan

Semakin lama telinga mendengar kebisingan, akan semakin buruk akibatnya,

diantaranya pendengaran dapat makin berkurang.

6. Getaran Mekanis di Tempat Kerja

Getaran mekanis artinya getaran yang ditimbulkan oleh alat mekanis, yang

sebagian dari getaran ini sampai ke tubuh karyawan dan dapat menimbulkan

akibat yang tidak diinginkan. Getaran mekanis pada umumnya sangat

menggangu tubuh karena ketidak teraturannya, baik tidak teratur dalam

intensitas maupun frekwensinya. Gangguan terbesar terhadap suatu alat dalam

tubuh terdapat apabila frekwensi alam ini beresonansi dengan frekwensi dari

getaran mekanis.

Telinga normal tanggap terhadap bunyi diantara jangkauan frekuensi audio

sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang bunyi yang merambat dari

sumbernya dengan muka gelombang berbentuk bola yang terus-menerus

membesar, segera melemah bila jarak dari sumbernya bertambah. Sebagian
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energinya akan dipantulkan, diserap, disebarkan, dibelokkan atau

ditransmisikan ke ruang yang berdampingan, tergantung pada sifat akustik

dindingnya.

Secara umum getaran mekanis dapat mengganggu tubuh dalam hal :

o Kosentrasi bekerja

o Datangnya kelelahan

o Timbulnya beberapa penyakit, diantaranya karena gangguan terhadap :

mata, syaraf, peredaran darah, otot, tulang, dan lain,lain.

7. Bau-bauan di Tempat Kerja

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai

pencemaran, karena dapat menganggu konsentrasi bekerja, dan bau-bauan

yang terjadi terus menerus dapat mempengaruhi kepekaan penciuman.

Pemakaian air condition yang tepat merupakan salah satu cara yang dapat

digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang menganggu di sekitar tempat

kerja.

8. Tata Warna di Tempat Kerja

Menata warna di tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan

sebaik-baiknya. Pada kenyataannya tata warna tidak dapat dipisahkan dengan

penataan dekorasi. Hal ini dapat dimaklumi karena warna mempunyai

pengaruh besar terhadap perasaan. Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang

menimbulkan rasa senang, sedih, dan lain-lain, karena dalam sifat warna dapat

merangsang perasaan manusia.

9. Dekorasi di Tempat Kerja

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu

dekorasi tidak hanya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi berkaitan

juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan lainnya

untuk bekerja.

10. Musik di Tempat Kerja

Menurut para pakar, musik yang nadanya lembut sesuai dengan suasana,

waktu dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang karyawan untuk

bekerja. Oleh karena itu lagu-lagu perlu dipilih dengan selektif untuk
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dikumandangkan di tempat kerja. Tidak sesuainya musik yang diperdengarkan

di tempat kerja akan mengganggu konsentrasi kerja.

11. Keamanan di Tempat Kerja

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam keadaan

aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya. Salah satu upaya untuk

menjaga keamanan di tempat kerja, dapat memanfaatkan tenaga Satuan

Petugas Keamanan (SATPAM).

2.5.4 Indikator-indikator Lingkungan Kerja

Yang menjadi indikator-indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti

(2013:30) adalah sebagai berikut :

1. Penerangan

2. Suhu udara

3. Suara bising

4. Penggunaan warna

5. Ruang gerak yang diperlukan

6. Keamanan kerja

7. Hubungan karyawan

2.6 Loyalitas Karyawan

2.6.1 Pengertian Loyalitas Karyawan

Dalam melaksanakan kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari

loyalitas dan sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan

selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Karyawan merasakan adanya

kesenangan yang mendalam terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Saydam (2011:385), Loyalitas adalah tekad dan kesanggupan mentaati,

melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran

dan tanggung jawab. Tekad dan kesungguhan harus dibuktikan dalam sikap dan

tingkah laku sehari-hari aert dalam pembutan tugas.

Menurut Hasibuan (2012:95), Kesetiaan dicerminkan oleh kesediaan

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan



32

dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan menurut

Poerwopoespito (2010:53), loyalitas adalah menempatkan perusahaan diatas

kepentingan pribadi.

Jadi dari beberapa pandangan ahli di atas di tunjukan bahwa loyalitas

adalah sikap seseorang dalam bentuk kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan terhadap

pekerjaan di perusahaan. Memiliki karyawan yang loyal sangat penting bagi suatu

perusahaan, karena dengan memiliki karyawan yang loyal diharapkan tujuan dari

perusahaan bisa tercapai karena karyawan yang loyal akan mengeluarkan tenaga

dan kekuatan terbaiknya untuk perusahaan.

Jadi, disini loyalitas para karyawan bukan hanya sekedar kesetiaan fisik

atau keberadaaannya di dalam organisasi, namun termasuk pikiran, perhatian,

gagasan, serta dedikasinya tercurah sepenuhnya kepada organisasi. Saat ini

loyalitas para karyawan bukan sekedar menjalankan tugas-tugas serta

kewajibannya sebagai karyawan yang sesuai dengan uraian-uraian tugasnya atau

disebut juga dengan job description, melainkan berbuat seoptimal mungkin untuk

menghasilkan yang terbaik dari organisasi.

2.6.2 Tujuan Loyalitas

Ketidakpedulian perusahan terhadap kesejahteraan para karyawannya bisa

menyebabkan kehilangan karyawan-karyawan yang baik dan unggul. Menurut

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

melaksanakan dan mengmalkan sesuatu yang ditaatu tertulis atau tidak tertulis

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

dan perbuatan dalam melaksanakan tugas.

2.6.3 Ciri-ciri Loyalitas

Penjabaran sikap setia kepada perusaan menurut Poerwopoespito (2010),

antara lain adalah :

1. Kejujuran

Kejujuran mempunyai banyak dimensi dan bidang. Dalam konteks

sikap setia kepada perusahaan, ketidakjujuran di perusahaan akan merugikan
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banyak orang, bukan hanya kepada perusahaan,tetapipemilik, direksi,

karyawan, keluarga karyawan, masyarakat, supplier, pedagang asongan, dan

lain -lain. Pada akhirnya negarapun dirugikan.

2. Mempunyai rasa memiliki perusahaan

Memberikan pengertian agar karyawan mempunyai rasa memiliki

perusahaan adalah dengan memahami bahwa perusaan 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 aset

perusahaan seperti merawat aset 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 perusahaan merupaka konsep yang hebat dan dalam

jangka panjang memberikan keuntungan yang 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 dalam

memahami dan mengerti kesulitan perusahaan adalah dengan saling bahu

membahu untuk membantu pulihnya perusahaan bukan dengan

meninggalkannya dan segera pindah ke perusahaan lain

5. Menciptakan suasana yang menyenangkan di perusahaan

Suasana yang tidak kondusif sangat mempengaruhi kinerja karyawan,

yang berakibat pada produktivitas. Orang yang paling menentukan suasana di

perusahaan adalah pimpinannya. Semakin tinggi jabatan pemimpin tersebut

maka semakin berpengaruh dalam menciptakan suasana di perusahaan Karena
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merekalah yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang lebih, serta

mempunyai anak buah (bawahan).

6. Menyimpan rapat – 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 competitor untuk menghantam

perusahaan. Biasanya yang disebut rahasia perusahaan adalah:

o Data sales dan tingkat pertumbuhannya;

o Data pangsa pasar dan tingkat pertumbuhannya;

o Data produksi dan tingkat pertumbuhannya;

o Informasi waktu dan jenis peluncuran produk baru;

o Informasi rencana ekspansi perusahaan;

o Informasi penelitian dan pengembangan perusahaan.

7. Menjaga dan meningkatkan citra perusahaan

Kewajiban setiap karyawan menjaga citra positif perusahaan.

Logikanya, apabila citra perusahaan positif, maka citra setiap pribadi

karyawan yang ada di dalamnya niscaya juga positif.

8. Hemat

Hemat bukan berarti mengeluarkan uang atau potensi tepat sesuai

dengan kebutuhan. Penghematan harus dilakukan kapanpun dan dalam kondisi

apapun. Tidak perlu menunggu keadaan sulit, tidak perlu menunggu keadaan

kritis, apalagi menunggu perusahaan bangkrut.

9. Tidak unjuk rasa

Unjuk rasa hampir tidak ada positifnya, kalaupun ada tidak seimbang

dengan harga yang dibayarkan, karena unjuk rasa:

o Hanya menunjukan perasaan atau emosi,

o Memaksakan kehendak diri, kelompok atau golongan sendiri,

o Sangat berkompeten untuk berubah menjadi tindakan anarkisdan

destruktif,

o Menisbikan kemungkinan dialog,



35

o Merendahkan martabat orang atau pihak lain,

o Merugikan banyak pihak,

o Tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.

10. Tidak apriori terhadap perubahan

Perubahan, pada hakekatnya adalah sebuah hukum alam. Perubahan

tidak dapat dilawan dan tidak ada pilihan kecuali tetap ikut dalam perubahan.

Karena melawan perubahan dengan selalu membuat tolak ukur pada kejayaan

dan keberhasilan masa lampau sama dengan melawan hukum alam.

2.6.4 Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas

Loyalitas karyawan dalam bekerja di perusahaan akan dipengaruhi

olehbeberapa faktor. Berikut ini Budi Widjaja Soetjipto dalam Saydam

(2011:395), mengatakan bahwa:

o Sistem kompensasi yang kurang menjamin ketenaga kerjaan.

o Waktu kerja yang kurang fleksibel.

o Rendahnya motivasi kerja pegawai.

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

o Rancangan pekerjaan kurang baik, sehingga dirasa kurang menantang.

o Rendahnya kualitas manajemen yang terlihat pada kurangnya perhatiaan

terhadap kepuasan konsumen.

o Rendahnya kemampuan kerja atasan, yang tidak dapat mendukung berhasilnya

kerjasama tim.

o Kurang terbukanya kesempatan untuk mengembangkan karir.

Langkah - langkah yang dapat memperbaiki atau meningkatkan loyalitas

karyawan menurut Budi Widjaja Soetjipto (Saydam, 2011 :395), yaitu:

1. Penyempurnaan system kompensasi, sehingga mencerminkan keadilan

eksternal.

2. Mengkaji ulang seluruh pekerjaan atau jabatan yang ada di dalam perusahaan

dan menyusun uraian pekerjaan yang benar.

3. Indikator - indikator perusahaan perlu memberikan perhatian lebih terhadap

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

tugasnya masing - masing.

5. Meningkatkan kualitas system penilaian kinerja pegawai.

6. Meningkatkan fleksibilitas waktu kerja sesuai dengan keadaan.

Pembinaan loyalitas menurut Saydam (2011:416-417), perlu dilakukan

agar sumber daya manusia tersebut:

1. Mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap perusahaan.

2. Merasa memiliki terhadap perusahaan.

3. Dapat mencegah terjadinya turnover (berbondong – bondongnya karyawan

keluar dari perusahaan).

4. Menjamin kesinambungan kinerja perusahaan.

5. Menjamin tetep terpeliharanya motivasi kerja.

6. Dapat meningkatkan profesionalisme dan produktivitas kerja.

Sumber daya manusia yang memiliki loyalitas yang tinggi akan

memilikitingkat 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 pemenuhan kebutuhan sosial 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, 2011).

2.6.5 Indikator Loyalitas

Loyalitas memiliki beberapa unsur menurut Saydam (2011), unsur – unsur

loyalitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketaatan/Kepatuhan

Yaitu kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan

kedinasan yang berlaku dan mentaati perintah dinasyang diberikan atasan

yang berwenang, serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan.

Ciri - ciri ketaatan adalah:
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o Mentaati segala peraturan perundang - undangan danketentuan yang

berlaku.

o Mentaati perintah kedinasan yang di berikan atasan yang berwenang

dengan baik.

o Selalu mentaati jam kerja yang sudah di tentukan

o Selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik –

baiknya.

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 - Ciri

tanggung jawab tersebut adalah:

o Dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu.

o Selalu menyimpan atau memelihara barang – barang dinasdengan sebaik -

baiknya.

o Mengutamakan kepentingan dinas dari kepentingan golongan.

o Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada

orang lain.

3. Pengabdian

Yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas kepada

perusahaan.

4. Kejujuran

Seorang pegawai yang jujur memiliki cirri - ciri sebagai berikut:

o Selalu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa merasa

dipaksa.

o Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.

o Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya.
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2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dalam pembuatan skripsi ini penulis memngambil

beberapa penelitian sebelumnya dengan judul yang berkaitan dengan insentif,

lingkungan kerja, dan loyaloitas karyawan yang di rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Kesimpulan

1 A.A Made
Ossy
Sapayanarta
dan A.A
Sagung
Kartika Dewi
(2013)

Pengaruh Insentif
Finansial dan
Lingkungan
Kerja Fisik
Terhadap
Loyalitas
Karwawan PT.
Jasa Raharja
Putera Cabang
Denpasar
Vol 2, No 2
(2013)

Hasil pengujian
secara
serempak
menunjukkan
bahwa insentif
finansial dan
lingkungan
kerja fisik
berpengaruh
secara
signifikan
terhadap
loyalitas
karyawan PT.
Jasaraharja
Putera Cabang
Denpasar pada
periode
dengan nilai
Adj. R Square
sebesar 80,4
persen.
Pada pengujian
hubungan
secara parsial
didapat hasil
bahwa insentif
finansial
merupakan
variabel
yang lebih
dominan
mempengaruhi
variabel
loyalitas

Hasil dari penelitian
menunjukan
terdapat pengaruh
yang signifikan
antara insentif
finansial dan
lingkungan kerja
fisik terhadap
loyalitas karwawan
PT. Jasa Raharja
Putera Cabang
Denpasar
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karyawan PT.
Jasaraharja
Putera Cabang
Denpasar
dengan nilai
0,649 atau 64,9
persen.

2 Rojikin
(2015)

Pengaruh
Kompensasi dan
Lingkungan
Kerja Terhadap
Kinerja
Karyawan
dengan Kepuasan
kerja Sebagai
Variabel
Intervening
(Studi pada PT.
PLN
Distribusi Jawa
Tengah dan D.I
Yogyakarta)

Pada
kompensasi
total effect
>direct effect
yaitu (0.420) >
(0.244) yang
artinya
kepuasan kerja
memediasi
pengaruh
kompensasi
terhadap kinerja
karyawan, dan
pada lingkungan
kerja juga
terlihat total
effect >direct
effect yaitu
(0.489) >
(0.311) yang
artinya
kepuasan kerja
memediasi
pengaruh
lingkungan
kerja terhadap
kinerja
karyawan.

Hasil dari penelitian
menunjukan bahwa
kompensasi dan
lingkungan kerja
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap kinerja
karyawan, serta
kepuasan kerja
memediasi
pengaruh
kompensasi
dan lingkungan
kerja terhadap
kinerja karyawan.

3 Kadek
Suhendra
Wina
Dwipayoga
dan I. G. A
Dewi
Adnyani
(2013)

Pengaruh
Lingkungan Keja
Fisik,
Kepemimpinan,
dan Kompensasi
Terhadap
Loyalitas
Karyawan pada
PT. Gino
Valentino, Bali
Vol 2, No 2

relasi insentif
(X1) terhadap
loyalitas kerja
karyawan
sebesar 0,50
(p=0,019<0,50)
artinya
hubungan
antarvariabel
cukup erat,
sedangkan

Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa
pemberian insentif
dan karakteristik
individu
berpengaruh positif
dan signifikan
terhadap loyalitas
kerja karyawan
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(2013) diantara seluruh
element dari
Karakteristik
Individu(X2),
hanya status
perkawinan lah
yang memiliki
pengaruh yang
paling besar
terhadal
Loyalitas
Karyawan (Y)
yakni 0,050
(p=017<0,05).

4 Laksmi Sito
Dewi Irvianti
dan Kokoh
Chandranega
ra (2010)

Pengaruh Gaya
Kepemimpinan,
Pola Komunikasi
dalam Organisasi,
dan Jenis
Pengahargaan
Terhadap
Loyalitas
Karyawan
Vol 11, No 2
(2010)

Hasil penelitian
menyatakan
bahwa ada
paengaruh yang
signifikan
antara gaya
kepemimpinan,
komunikasi
organisasi, dan
jenis
penghargaan
terhadap
loyalitas
karyawan, besar
pengaruh
masing-masing
sebesar 26,11%,
39,56%, dan
52,13%

Hasil penelitian ini
menynjukan bahwa
terdapat pengaruh
gaya
kepemimpinan, pola
komunikasi dalam
organisasi, dan jenis
pengahargaan
Terhadap Loyalitas
Karyawan

5 Ni Made
Maharani
Dwi
Ratnasari,
Kusdi
Rahardjo,
dan
M. Djudi
Mukzam
(2013)

Pengaruh insentif
terhadap loyalitas
karyawan
(Studi Pada
Karyawan Tetap
PT. SIER
(Persero),
Surabaya)
Vol. 2 No.2 Juni
2013

Dari penelitian
yang dilakukan
pada PT. SIER
(Persero),
Surabaya
menunjukkan
nilai Sig F < 5%
atau
(0.000<0.005)
insentif materiil
(X1)
menghasilkan t
hitung sebesar

Hasil penelitian ini
menyatakan bahwa
terdapat pengaruh
insentif terhadap
loyaltas karyawan
(Studi Pada
Karyawan Tetap
PT. SIER (Persero),
Surabaya)
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8.084 > t tabel
1.980 dengan
Sig t 0.000 dan
alpha 0.05.
insentifnonmate
riil (X2) secara
parsial
mempunyai
yang signifikan
terhadap
loyalitas
karyawan
dengan hasil
regresi t hitung
4.274 > t tabel
1.980 dengan
Sig t 0.000 dan
alpha 0.05.

2.8 Kerangka Pemikiran

2.8.1 Pengaruh Pemberian Insentif Terhadap Loyalitas Karyawan

Insentif adalah semua pendapatan atau balas jasa yang berbentuk uang

atau berupa barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Di mana insentif yang

diberikan perusahaan adalah sebagai salah satu usaha yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja pegawai. Pemberian insentif yang tepat di samping untuk

meningkatkan kinerja pegawai, dimaksudkan pula untuk membuat pegawai loyal

kepada perusahan.

Menurut Hasibuan(2012:185) menyatakan bahwa untuk mempertahankan

karyawan agar mau bekerja pada perusahaan sampai masa pensiun, maka

kepadanya diberikan ksejahteraan atau kompensasi pelengkap.

Menurut Panggabean (2011:77), mengemukakan bahwa Insentif

merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi

melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsikan bahwa uang dapat

mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih

menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja.



42

Hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Putri Lestari menunjukan

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pemberian insentif dengan

loyalitas kerja karyawan pada PT. KRA. Artinya, semakin tinggi insentif yang

diberikan kepada karyawan maka semakin tinggi pula loyalitas kerja para

karyawan. Sebaliknya, semakin rendah insentif yang diberikan maka semakin

rendah pula loyalitas kerja para karyawan. Sumbangan efektif pemberian insentif

sebagai salah satu variabel prediktor terhadap loyalitas kerja karyawan adalah

sebesar 61,9 persen.

( eJournal Psikologi, 2015,4 (2): 131-143 ISSN 2477-0000)

Jadi menurut pendapat para ahli dan dari hasil penelitian di atas dapat di

artikan bahwa insentif adalah suatu bentuk penghargaan dalam bentuk uang yang

diberikan oleh organisasi atau perusahaan atas dasar prestasi kerja yang tinggi

atau pada karyawan yang bekerja melebihi standar yang telah ditentukan. Insentif

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan mempertahankan

karyawan yang kinerjanya tinggi untuk tetap berada dalam perusahaan.

(http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/305) 25/06/2016

2.8.2 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hameed et al. (2009),

faktorlain yang dapat menjadikan karyawan dapat bersikap loyal terhadap

perusahaan ialah dengan adanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Lingkungan kerjayang memuaskan bagi karyawan dapat meningkatkan kinerja,

sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja

karyawan dan akhirnya motivasi kerja karyawan menurun. Pech dan Slade

dalam Leblebici (2012), juga menyatakan bahwa meningkatnya loyalitas

karyawan dipengaruhi juga dengan adanya lingkungan kerja yang positif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Laelatul Amanah, Azis Fathoni, dan

Maria M Minarsih lingkungan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan

terhadap loyalitas karyawan Yayasan Samudera Ilmu Semarang dibuktikan

dengan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu 1.353>1,161 atau nilai

signifikasi t sebesar 0,002< 0,05.
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Jadi menurut para ahli dan penelitian yang sudah dilakukan di atas dapat di

artikan bahwa lingkungan kerja yang baik dan memuaskan bagi karyawan akan

menimbulkan para kayawan merasa betah dan senang bekerja di perusahaan, dan

para karyawan pun akan memiliki loyalitas kepada perusahaan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Perencanaan Pengorganisasian
Pengarahan Pengendalian

Fungsi
Oprasional

MSDM

Fungsi
manajemen

Pengadaan
tenagga
Kerja

Pengemba
ngan

Kompensasi
Pemeliharaan

Integrasi Pemisah

Insentif
(X1)

Loyalitas
(X2)

Lingkungan
Kerja
(Y)
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Berdasarkan urayan kerangka pemikiran, maka dapat di buat paradigma

pemikiran seperti yang terlihat di gambar 2.2 di bawah ini :

Gambar 2.2

Paradigma Pemikiran

Pemberian Insentif
(X1)

1. Produktivitas
2. Lama
3. Senioritas
4. Kebutuhan
5. Keadilan
6. Kelayakan

Martoyo (2008:102)

Lingkungan Kerja
(X2)

1. Penerangan
2. Suhu udara
3. Suara bising
4. Penggunaan

warna
5. Ruang gerak

yang diperlukan
6. Keamanan kerja
7. hubungan

karyawan
Sedarmayanti (2013:46)

Loyalitas Karyawan
(Y)

1. Ketaatan/
kepatuhan

2. Tanggung
jawab

3. Pengabdian
4. Kejujuran

Saydam
(2013:34)
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2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut :

1. Hipotesis :

“Jika pemberian insentif tinggi dan lingkungan kerja baik maka karyawan

akan loyal”

2. Sub Hipotesis :

 Jika pemberian insentif insentif tinggi maka karyawan Rumah Makan

Manjabal 2 Cijagra akan loyal.

 Lingkunagn kerja baik maka karyawan Rumah Makan Manjabal 2 Cijagra

akan loyal.


