
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

2.1.1 Pengertian Manajemen

Manajemen mempunyai arti sangat luas, dapat berarti proses, seni maupun

ilmu. Dikatakan proses karena dalam manajemen terdapat beberapa tahapan untuk

mencapai tujuan, yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dikatakan

seni karena manajemen adalah suatu cara atau alat untuk seorang manajer dalam

mencapai tujuan. Dimana penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-

masing manajer yang mempunyai cara dan gaya tersendiri, dalam mencapai tujuan

perusahaan  yang  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  kondisi  dan  pembawaan

manajer.  Dikatakan  ilmu  karena  manajemen  dapat  dipelajari  dan  dikaji

kebenerannya.

Manajemen seringkali dianggap sebagai salah satu di antara faktor-faktor

produksi. Di dalamnya termasuk organisasi dan koordinasi faktor-faktor produksi

lainnya  misalnya  tanah,  tenaga  kerja,  dan  modal  guna  mencapai  efisiensi

maksimum dalam produksi. Adapun pengertian manajemen menurut Stoner dalam

Umam  (2011:15) “Manajemen  adalah  suatu  proses  perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan

menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan”. 

Sedangkan pengertian menurut Terry dalam Umam (2011:15) “Manajemen

adalah  suatu  proses  atau  kerangka  kerja,  yang  melibatkan  bimbingan  atau

pengarahan  suatu  kelompok  orang  ke  arah  tujuan-tujuan  organisasional  atau

maksud-maksud yang nyata”.

Berdasarkan pengertian para ahli  diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pengertian  manajemen  adalah  Manajemen  adalah  suatu  proses  perencanaan,

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan

menggunakan semua sumber daya  organisasi  serta  proses  atau kerangka kerja,

yang  melibatkan  bimbingan  atau  pengarahan  suatu  kelompok  orang  ke  arah

tujuan-tujuan  organisasional  atau  maksud-maksud  yang  nyata  untuk  mencapai

tujuan yang telah ditetapkan 

2.1.2 Fungsi Manajemen
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Menurut  Terry  dalam  Umam  (2011:15) fungsi-fungsi  manajerial  yang

paling umum dalam rangka pencapaian tujuan adalah kombinasi dari:

1. Planning,  ialah  menetapkan  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan

oleh  kelompok  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.

Planning mencakup kegiatan pengambilan keputusan, oleh karena itu

diperlukan  kemampuan  untuk  melihat  kedepan  guna  merumuskan

tindakan dimasa yang akan datang.

2. Organizing,  mencakup  membagi  komponen-komponen  kegiatan

yang  di  butuhkan  untuk  mencapai  tujuan  ke  dalam  kelompok-

kelompok,  membagi  tugas  kepada  seorang  manajer  mengadakan

pengemlompokan  tersebut,  dan  menetapakan  wewenang  diantara

kelompok-kelompok perusahaan.

3. Achtuating,  mencakup  penetapan  dan  pemuasan  kebutuhan

manusiawi  dari  karyawannya,  mengembangkan  dan  memberi

kompensasi kepada karyawannya guna mencapai tujuan bersama.

4. Controlling,  mencakup  pengawasan  kegiatan-kegiatan  yang  di

laksanakan  apakah  sudah  sesuai  dengan  rencana  atau  belum.

Pelaksanaan  kegiatan  dievaluasi  kembali  dan  penyimpangan-

penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya dapat tercapai

dengan baik.

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana

cara mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan secara

maksimal untuk mencapai tujuan (goal) menjadi maksimal. Tanpa adanya sumber

daya  manusia  maka  kegiatan  perusahaan  tidak  akan  berjalan  sebagaimana

mestinya meskipun pada saat ini otomatisasi telah memasuki setiap perusahaan,

tetapi  apabila  pelaku  dan  pelaksana  mesin  tersebut  yaitu  manusia,  tidak

memberikan peranan yang di harapkan maka otomatisasi itu akan menjadi sia-sia.
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Untuk  lebih  memperjelas  pengertian  dari  manajemen  sumber  daya  manusia,

berikut ini penulis mengutip beberapa definisi menurut para ahli:

Menurut Siagian (2002:21), yang menyatakan bahwa “Manajemen Sumber

daya  manusia  adalah  seni  untuk  merencanakan,  mengorganisasikan,

mengarahkan, mengawasi kegiatan-kegiatan Sumber daya manusia atau karyawan

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.”

Menurut  Rachmawati  (2008:3) mengemukakan  bahwa  ”Manajemen

sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan  pengawasan  segala  kegiatan  pengadaan,  pengembangan,  pemberian

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia

agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat.”

Sedangkan  menurut  Bohlarander  dan  Snell,  (2010:4)  Ilmu  yang

mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat

pekerjaan,  kelompok  kerja,  mengembangkan  para  karyawan  yang  mempunyai

kemampuan,  mengidentifikasi  suatu  pendekatan  untuk  dapat  mengembangkan

kinerja  karyawan dan memberikan imbalan  kepada  mereka  atas  usahanya  dan

bekerja 

Dari  uraian-urian  mengenai  definisi  manajemen  sumber  daya  manusia

tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia  merupakan

salah  satu  perencanaan,  pengorganisasian,  pengkoordinasian,  dimana  terhadap

proses penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber

daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun perusahaan.

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Dari  penjelasan diatas diketahui bahwa fungsi manajemen sumber daya

manusia  adalah  tugas-tugas  yang  dilakukan  oleh  Manajemen  Sumber  Daya

Manusia  dalam  rangka  menunjang  tugas  manajemen  perusahaan  menjalankan

roda organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai

dengan  pengertian  manajemen  sumber  daya  manusia  yang  telah  dirumuskan

diatas,  menurut Nilasari  dan wiludjeng (2006:94) kegiatan pengelolaan sumber
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daya manusia didalam suatu organisasi dapat diklarifikasikan ke dalam beberapa

fungsi, , adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Perencanaan (Planning)

Perencanaan  merupakan  fungsi  penetapan  program-program

pengelolaan  sumber  daya  manusia  yang  akan  membantu

pencapaian tujuan perusahaan.

2. Fungsi Pengorganisasian (Organizing)

Pengarahan merupakan fungsi penyusunan dan pembentukan suatu

organisasi  dengan  mendesain  struktur  dan  hubungan  antar  para

pekerja  dan  tugas-tugas  yang  harus  dikerjakan,  termasuk

menetapkan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

3. Fungsi Pengarahan (Directing)

Pengarahan  merupakan  fungsi  pemberian  dorogan  kepada  para

karyawan agar dapat dan mampu bekerja secara efektif dan efisien

sesuai dengan tujuan yang telah di rencanakan.

4. Fungsi Pengendalian (Controlling)

Pengendalian  merupakan  fungsi  pengukuran,  pengawasan,  dan

pengandalian  terhadap  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  untuk

mengetahui sejauh mana rencana yang telah di tetapkan, khususnya

di  bidang  tenaga  kerja,  telah  dicapai.  Fungsi  ini  juga

memungkinkan adanya tindakan koreksi  atau perbaikan terhadap

penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan tenaga kerja.

Disamping  fungsi-fungsi  pokok,  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia

memiliki  beberapa  fungsi-fungsi  operasional.  Fungsi  operasional  Manajemen

Sumber Daya Manusia Meliputi:

1) Fungsi Pengadaan Tenaga Kerja (Procurement)

Merupakan  fungsi  manajemen  sumber  daya  manusia  yang

bertujuan  untuk  memperoleh  kuantitas  dan  kualitas  tenaga

kerja yang diperlukan. Hal ini meliputi penarikan tenaga kerja

seleksi, serta penempatannya. Fungsi pengadaan tenaga kerja

didalamnya memiliki sub fungsi sebagai berikut:
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a) Perencanaan Tenaga Kerja

Merupakan proses penentuan kebutuhan tenaga kerja dan

cara  memenuhinya  baik  secara  kuantitatif  maupun

kualitatif. Penentuan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan

dengan pertimbangan beban kerja dalam perusahaan serta

dengan  menghitung  besarnya  tenaga  kerja  yang  dapat

tersedia diperusahaan didalam periode tertentu. Sedangkan

penentuan  kualitas  tenaga  kerja  dilakukan  dengan

mempertimbangkan factor-faktor seperti usia calon tenaga

kerja, pendidikan dan pengalaman  kerja, pengetahuan dan

keterampilan serta lain sebagainya.

b) Penarikan Calon Tenaga Kerja

Penarikan  calon  tenaga  kerja  (Recruitment) ini  berupa

usaha menarik sebanyak mungkin calon-calon tenaga kerja

yang  memenuhi  persyaratan  yang  di  butuhkan  dari

sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia.

c) Seleksi

Seleksi  (Selection) merupakan  proses  pemilihan  calon

tenaga kerja dari sejumlah calon tenaga kerja yang dapat

dikumpulkan melalui proses penarikan calon tenaga kerja.

Tujuan penyeleksian tenaga kerja yaitu untuk mencari atau

memilih tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan atau

kualifikasi jabatan tertentu.

d) Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja  (Placement) yang terpilih pada

jabatan  tertentu  dan  sesuai  dengan  keterampilan,  dan

kualifikasi yang harus di miliki oleh seseorang yang akan

mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu secara efektif.

2) Fungsi  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia

(Development)
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Merupakan  proses  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan

keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan karyawan yang

diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sehingga ia

dapat bekerja dengan lebih baik di perusahaan tersebut. Fungsi

pengembangan sumber daya manusia didalamnya memiliki sub

fungsi:

1. Penilaian Prestasi Kerja (Performance Apprasial)

Secara  umum  penilaian  prestasi  kerja  dapat  diartikan

sebagai suatu evaluasi yang di lakukan secara periodik dan

sistematis tentang prestasi kerja. Agar pelaksanaan suatu

penilaian  prestasi  kerja  dapat  berhasil  sesuai  dengan

sasaran  yang  diharapkan,  syarat  yang  harus  dipenuhi

diantaranya:

a.Relevan:  harus  mengukur  hal-hal  yang  berkaitan

atau  berhubungan  erat  dengan  pekerjaan  yang

bersangkutan.

b.Akseptebal:  harus  dapat  dimengerti  baik  oleh

penilai maupun yang dinilai.

c.Reliabel:  harus  dapat  dipercaya  serta  mempunyai

alat ukur yang dapat diandalkan, konsisten dan stabil.

d.Sensitif:  harus  memiliki  kesepakatan  kemampuan

untuk membedakan tenaga kerja yang efektif dengan

tenaga kerja yang tidak efektif.

e.Praktis:  sistem penilaian harus  praktis  dan  mudah

dilaksanakan.

2. Pelatihan  dan  Pengembangan  (Training  and

Development).

Pelatihan  dan  pengembangan  tenaga  kerja  dilakukan

dengan  mengikut  sertakan  karyawan  tersebut  dalam

program  pelatihan  dan  program  pengembangan  dengan

tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
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seorang  karyawan,  sehingga  mampu  menyesuaikan  atau

mampu mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi.

3. Pengembangan Karir (Career Development).

Pengembangan  karir  meliputi  kegiatan-kegiatan  yang

menyangkut pengembangan karir seorang karyawan, baik

dalam bentuk kenaikan pangkat maupun mutasi jabatan.

3) Kompensasi (Compensation)

Kompensasi  yaitu  pemberian  imbalan  atau  penghargaan

kepada  karyawan  atas  dasar  prestasi  yang  mereka  capai

diperusahaan tempat dia bekerja.

4) Integrasi  dan  Pemeliharaan  (Integration  and

Maintenance)

Integrasi meliputi kegiatan untuk mempersatukan kepentingan

perusahaan dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja sama

yang selaras dan saling menguntungkan.

Pemeliharaan  merupakan  kegiatan  memelihara  atau

meningkatkan  kondisi  fisik,  mental  dan  loyalitas  karyawan

agar mereka tetap mau bekerja didalam perusahaan selamanya.

5) Kedisiplinan

Kedisiplinan  merupakan  keinginan  dan  kesadaran  untuk

mengikuti atau mentaati peraturan-peraturan dan norma-norma

sosial di perusahaan.

6) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan kerja merupakan memutusan hubungan

kerja  dan  mengembalikan  orang-orang  tersebut  kepada

masyarakat.  Perusahaan  bertanggung  jawab  untuk

melaksanakan  proses  pemisahan  sesuai  dengan  persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan dan menjamin bahwa orang

tersebut berada dalam baik.

Maksud dan tujuan dari semua keanggotan baik yang bersifat manajerial

maupun  operasional  yaitu  bertujuan  untuk  mencapai  sasaran  utama  dari



8

perusahaan.Dengan  demikian  peranan  manajer  sumber  daya  manusia  sangat

berpengaruh dalam menentukan keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia mungkin dapat dijumpai dalam

berberapa perbedaan dalam berbagai literatur,  hal ini  sebagai akibat dari  sudut

pandang,  akan  tetapi  dasar  pemikirannnya  relatif  sama.  Aspek  lain  dari

manajemen  sumberdaya  manusia  adalah  perannya  dalam  pencapaian  tujaun

perusahaan  secara  terpadu.  Manajemen  sumber  daya  manusia  tidak  hanya

mementingkan  kebutuhan  perusahaan,  tetapi  juga  memperhatikan  kebutuhan

pegawai dan memliki tuntutan masyarakat yang luas.

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen sumber daya manusia sebenarnya

bukan  hanya  menciptakan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  tetapi

menciptakan suatu kondisi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan potensi

dan motivasi sumber daya manusia dalam berkarya.

2.3 Kepuasan kerja

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Setiap  karyawan  secara  individual  mempunyai  kepuasan  kerja  yang

berbeda,  sekalipun  berada  dalam tipe  pekerjaan  yang  sama hal  ini  tergantung

tingkat kebutuhannya dan sistem yang berlaku pada dirinya.

Menurut  Umar (2008 : 213), menyatakan bahwa ”kepuasan kerja adalah

perasaan dan penilaian seorang atas pekerjaannya, khususnya menegenai kondisi

kerjanya,  dalam hubungannya  dengan  apakah pekerjaannya  mampu memenuhi

harapan, kebutuhan, dan keinginannya”

Menurut  Hariandja  (2009:290) berpendapat   bahwa  ”kepuasan kerja

adalah merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam organisasi. Hal ini

di  sebabkan kepuasan kerja  dapat  mempengaruhi  perilaku kerja  seperti  malas,

rajin, produktif, dan lain-lain, atau mempunyai hubungan beberapa jenis perilaku

yang sangat penting dalam organisasi. ”

Noe  et  al.  (2011:87)  mendefinisikan  kepuasan  kerja  sebagai  perasaan

senang  sebagai  akibat  persepsi  bahwa  pekerjaan  seseorang  memenuhi  atau
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memungkinkan terpenuhinya nilai-nilai kerja penting bagi orang itu. Definisi ini

merefleksikan tiga aspek penting, yaitu: 

1. Kepuasan  kerja  merupakan  fungsi  nilai  yang  didefinisikan  sebagai  apa

yang ingin diperoleh seseorang baik sadar maupun tidak sadar

2. Beragam  karyawan  memiliki  pandangan  yang  juga  berbeda-beda

menyangkut  nilai-nilai  yang  dirasa  penting  dan  sangat  berpengaruh

terhadap penentuan sifat dan derajat kepuasan mereka.

3. Persepsi  individu bisa  saja  bukan merupakan refleksi  yang sepenuhnya

akurat terhadap realitas, dan beragam orang bisa memandang situasi yang

sama secara berbeda-beda.

Dari  definisi-definisi  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kepuasan  kerja

adalah keadaan psikis  yang menyenangkan yang dirasakan oleh pekerja  dalam

suatu lingkungan pekerjaan karena terpenuhinya kebutuhan secara memadai.

Bakhshi  et al. (2009:67) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah salah

satu variabel yang paling banyak digunakan dalam riset keadilan organisasional.

Kepuasan kerja merupakan tanggapan seorang karyawan berupa sikap terhadap

organisasinya. Sebagai sebuah sikap, kepuasan kerja merupakan konseptualisasi

dari komponen evaluasi, kognitif, dan afektif. 

Antoncic  (2011:49) mencatat  beberapa  riset  terdahulu  tentang  sumber-

sumber kepuasan kerja, yaitu :

1. Kepuasan  umum  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan,  termasuk

didalamnya kondisi kerja, jam kerja, dan reputasi perusahaan.

2. Hubungan  karyawan,  terdiri  dari  hubungan  antarkaryawan  dan  juga

wawancara personal tahunan dengan karyawan.

3. Remunerasi,  benefits,  dan  budaya  organisasi,  unsur-unsur  ini  termasuk

gaji, remunerasi  dalam bentuk benefit  dan pujian,  promosi,  pendidikan,

sifat permanen pekerjaan, dan iklim dan budaya organisasi.

4. Loyalitas karyawan 
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Penelitian  empiris  menunjukkan  bahwa  keadilan  organisasional

merupakan antesenden dari  kepuasan karyawan. McFarlin dan Sweeney

(1992) menyatakan bahwa keadilan distributif merupakan prediktor yang

lebih kuat bagi kepuasan dibanding prosedural. Meskipun demikian, hal

ini  tidak  mendukung  teori  dua faktor  (distributif  dan  prosedural)  yang

menyatakan  bahwa  keadilan  procedural memprediksi  system-reference

outcomes dan keadilan distributif memprediksi person-reference outcomes.

Kepuasan  kerja  merupakan  respon  yang  lebih  umum dan  lebih  global

daripada kepuasan atas  imbalan.  Terdapat  penelitian lain yang memperlihatkan

bahwa keadilan prosedural berhubungan dengan kepuasan kerja (Mossholder  et

al., 1998).  Masterson  et  al. (2000)  memperlihatkan  keadilan  prosedural

merupakan prediktor yang lebih kuat bagi kepuasan kerja dibanding interaksional,

meskipun keduanya berpengaruh signifikan. Hal ini konsisten dengan teori dua

faktor  dan  model  agent-system (para  supervisor  bertindak  sebagai  agen  yang

menetapkan prosedur organisasional). 

Penelitian  lain  yang  menggunakan  tiga  jenis  keadilan  dilakukan  oleh

Cohen, Carash dan Spector (2001) yang menyatakan bahwa keadilan distributif,

prosedural,  dan  interaksional  secara  signifikan  dan  positif  berkorelasi  dengan

kepuasan. Keadilan distributif (r = 0,47) merupakan prediktor yang paling kuat

bagi kepuasan kerja dibanding prosedural (r = 0,43) dan interaksional (r = 0,41).

2.3.2 Jenis Kepuasan Kerja

Menurut  Samad  (2006:78)  menyebutkan  bahwa  kepuasan  kerja  dapat

dibagi menjadi tiga jenis variasi, yaitu intrinsic, extrinsic, dan general satisfaction.

Berikut ini merupakan penjelasan ketiga jenis variasi kepuasan kerja tersebut :

a. Intrinsic Satisfaction

Intrinsic  Satisfaction mengacu  pada  kinerja  karyawan,  aktualisasi  diri,

serta  rasa  keberhasilan,  seperti  kebebasan  berkreasi  dalam bekerja  dan

kejelasan tugas.

b. Extrinsic Satisfaction
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Extrinsic  Satisfaction  merupakan  bentuk  penghargaan  yang  diberikan

organisasi kepada karyawan

c. General Job Satisfaction

General Job Satisfaction merupakan kumpulan rasa kepuasan karyawan

terhadap berbagai jenis pekerjaan yang pernah dikerjakannya.

2.3.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja akan mendorong karyawan untuk berprestasi lebih baik.

Prestasi yang lebih baik akan menimbulkan imbalan ekonomi dan psikologi yang

lebih tinggi.  Apabila  imbalan tersebut  dipandang pantas  dan adil  maka timbul

kepuasan  yang  lebih  besar  karena  karyawan  merasa  bahwa mereka  menerima

imbalan sesuai dengan prestasinya.  Sebaliknya imbalan dipandang tidak sesuai

dengan tingkat prestasi  maka cenderung timbul ketidakpastian.  Kepuasan kerja

tergantung  kesesuaian  atau  keseimbangan  antara  yang  diharapkan  dengan

kenyataan. 

Ada dua faktor yang mempengaruhui kepuasan kerja,  yaitu faktor yang

ada pada diri pegawai dan faktor pekerjaannya (Mangkunegara, 2009:120). Faktor

pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecerdasan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi

fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berfikir,

persepsi,  dan  sikap  kerja. Faktor  pekerjaan,  yaitu  jenis  pekerjaan,  struktur

organisasi, pangkat (golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial,

kesempatan promosi jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah (Sutrisno, 2009:

82-84): 

1. Kesempatan untuk maju. 

Dalam hal ini, ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman

dan peningkatan kemampuan selama kerja. 

2. Keamanan kerja. 

Faktor  ini  disebut  sebagai  penunjang  kepuasan  kerja,  baik  bagi

karyawan.  Keadaan  yang  aman  sangat  mempengaruhi  perasaan

karyawan selama kerja.
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3. Gaji.

Gaji  lebih  banyak  menyebabkan  ketidakpuasan,  dan  jarang  orang

mengekspresikan  kepuasan  kerjanya  dengan  sejumlah  uang  yang

diperolehnya. 

4. Perusahaan dan manajemen. 

Perusahaan dan manajemen yang baik adalah yang mampu memberikan

situasi dan kondisi kerja yang stabil.

5. Pengawasan.

Sekaligus atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat absensi dan

turnover.

6. Faktor Intrinsik dari pekerjaan.

Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu.

Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dapat meningkatkan

atau mengurangi kepuasan.

7. Kondisi kerja. 

Termasuk di sini kondisi kerja tempat, ventilasi, penyiaran, kantin dan

tempat parkir.

8. Aspek sosial dalam pekerjaan. 

Merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang

sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja.

9. Komunikasi.

Komunikasi  yang  lancar  antar  karyawan  dengan  pihak  manajemen

banyak  dipakai  alasan  untuk  menyukai  jabatannya.  Dalam  hal  ini

adanya kesediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami dan

mengakui  pendapat  ataupun  prestasi  karyawannya  sangat  berperan

dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja.

10. Fasilitas. 
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Fasilitas rumah sakit,  cuti,  dana pensiun,  atau perumahan merupakan

standar  suatu  jabatan  dan apabila  dapat  dipenuhi  akan menimbulkan

rasa puas.

2.3.4 Dimensi Kepuasan Kerja

Ada lima dimensi penentu kepuasan kerja yang disebut  Job Descriptive

Index (JDI) menurut Gibson et al. (2009:56) yaitu :

1. Pekerjaan itu sendiri

Tingkat  dimana  sebuah  pekerjaan  menyediakan  tugas  yang

menyenangkan, kesempatan belajar dan kesempatan untuk mendapatkan

tanggung jawab. Hal ini sumber mayoritas kepuasan kerja.

2. Gaji

Kepuasan kerja  merupakan fungsi  dari  jumlah  absolute dari  gaji  yang

diterima, derajat  sejauh mana gaji  memenuhi harapan tenaga kerja dan

bagaimana gaji diberikan. Upah dan gaji diakui merupakan faktor yang

signifikan terhadap kepuasan kerja. Dengan menggunakan teori keadilan,

orang menerima gaji yang dipersepsikan sebagai terlalu kecil dan terlalu

besar mengalami distress (ketidakpuasan), yang penting ialah sejauh mana

gaji yang diterima dan dirasakan adil.

3. Kesempatan atau Promosi

Karyawan  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan  diri  dan

pengembangan  kerja,  serta  terbukanya  kesempatan  untuk  kenaikan

jabatan.

4. Supervisor

Kemampuan supervisor untuk menyediakan bantuan teknis dan perilaku

dukungan. Hubungan fungsional dan hubungan keseluruhan yang positif

memberikan  tingkat  kepuasan  kerja  yang  paling  besar  dengan  atasan.

Hubungan  fungsional  mencerminkan  sejauh  mana  atasan  membantu

tenaga kerja untuk memuaskan nilai pekerjaan yang penting bagi tenaga

kerja. Hubungan keseluruhan didasarkan pada ketertarikan pribadi yang

mencerminkan sikap dasar dan nilai yang serupa. Tingkat kepuasan kerja
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yang paling besar dengan atasan adalah jika keduanya memiliki hubungan

yang positif.

5. Rekan kerja

Kebutuhan  dasar  manusia  untuk  melakukan  hubungan  sosial  akan

terpenuhi dengan adanya rekan kerja yang mendukung karyawan. Jika ada

karyawan yang mempunyai konflik dengan sesama rekan kerja mereka,

maka akan berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja karyawan tersebut.

Kepuasan kerja karyawan banyak dipengaruhi oleh sikap pimpinan dalam

kepemimpinan. Kepemimpinan berpartisipasi memberikan kepuasan kerja

bagi  karyawan.  Kepuasan  kerja  karyawan  juga  merupakan  kunci

pendorong moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja karyawan dalam

mendukung terwujudnya tujuan perusahaan.  

2.3.5 Indikator Kepuasan Kerja

Berdasarkan  dimensi  yang  diterang  Gibson  et  al.  (2009:56),  indikator

kepuasan kerja adalah :

1. Pekerjaan itu sendiri

 Tugas yang menyenangkan

 Kesempatan belajar

 Kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab

2. Gaji

 Gaji yang diterima

 Gaji memenuhi harapan tenaga kerja

 Bagaimana gaji diberikan

3. Kesempatan atau promosi

 Mengembangkan diri

 Pengembangan kerja

Kesempatan untuk kenaikan jabatan

4. Supervisor

 Hubungan fungsional

 Hubungan keseluruhan
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5. Rekan kerja

 Hubungan sosial dengan rekan kerja

2.4  Keadilan Organisasional

2.4.1 Pengertian Keadilan Organisasional

Menurut  Greenberg  (1990:88)  mendefinisikan  keadilan  organisasional

sebagai  konsep  yang  menunjukkan  persepsi  karyawan  tentang  sejauh  mana

mereka diperlakukan secara adil dalam organisasi. 

Menurut  Robbins  dan  Judge  (2008:249)  keadilan  organisasional

didefinisikan sebagai  persepsi  keseluruhan dari  apa  yang adil  di  tempat  kerja.

Karyawan  menganggap  adil  organisasi  mereka  ketika  yakin  bahwa  hasil-hasil

yang mereka terima, cara diterimanya hasil-hasil tersebut, adalah adil. 

Sedangkan  Lambert  dan  Hogan  (2008:102)  mendefinisikan  keadilan

organisasional sebagai tingkat persepsi karyawan terkait keadilan yang diberikan

organisasinya  baik  dari  segi  hasil  ataupun  prosedur  yang  digunakan  dalam

memperoleh hasil tersebut.

Menurut  Ivancevich  (2008:159)  keadilan  organisasional  didefinisikan

sebagai  persepsi  seseorang  (karyawan)  mengenai  seberapa  adil  mereka

diperlakukan dalam transaksi sosial  di tempat kerja.  Dapat disimpulkan bahwa

keadilan  organisasional  merupakan  persepsi  dari  seorang  karyawan  yang

dirasakan tentang perlakuan adil dari organisasi kepada karyawan.

Berdasarkan  pengertian  tentang  keadilan  organisasional  makan  dapat

disimpulkan  bahwa  keadilan  organisasional  adalah  hasil  persepsi  subyektif

individu  atas  perlakuan  yang  diterimanya  dibanding  dengan  orang  lain  di

sekitarnya.

2.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Keadilan Organisasional

Faktor  yang  mempengaruhi  keadilan  organisasional  diantaranya  adalah

rasa keadilan yang diterima seseorang dalam sebuah organisasi, keadilan promosi

yang  diterima,  gaji  yang  didapat,  penghargaan  dan  pengorbanan  karyawan
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(Niehoff  dan  Moorman,  1993:535).  Faktor  yang  mempengaruhi  keadilan

organisasional menurut Farlin dan Sweeney (1992:83) adalah: 

a. Karakteristik tugas. Sifat dari pelaksanaan tugas karyawan beserta segala

konsekuensi  yang  diterimanya.  Kejelasan  dari  karakteristik  tugas  dan

proses  evaluasinya  akan  meningkatkan  persepsi  karyawan  terhadap

keadilan organisasional.

b. Tingkat  kepercayaan  bawahan.  Sejauhmana  kepercayaan  karyawan

terhadap atasan (peran dan kepemimpinan). Semakin tinggi kepercayaan

karyawan  pada  atasan  maka  akan  meningkatkan  persepsi  karyawan

terhadap keadilan organisasional.

c. Frekuensi  feedback.  Semakin  sering  feedback  dilakukan  maka  akan

semakin  meningkatkan  persepsi  karyawan  terhadap  keadilan

organisasional.

d. Kinerja manajerial. Sejauhmana peraturan yanga ada diterapkan secara fair

dan konsisten serta menghargai karyawan tanpa ada bias personal, dengan

begitu akan semakin meningkatkan persepsi karyawan terhadap keadilan

organisasional.

e. Budaya organisasi. Persepsi mengenai sistem dan nilai yang dianut dalam

suatu  organisasi  juga  akan  berpengaruh  pada  meningkatnya  persepsi

karyawan terhadap keadilan organisasional.

2.4.3 Dimensi Keadilan Organisasional

Keadilan  organisasional  dikonseptualisasikan  sebagai  kombinasi  dari

berbagai  dimensi.  Ada  tiga  dimensi  utama pada keadilan  organisasional,  yaitu

keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan interaksional (Usmani dan

Jamal, 2013:354).

1. Keadilan Distributif

Keadilan  distributif  menurut  Niehoff  dan  Moorman  (1993:531)  adalah

persepsi mengenai sejauh mana imbalan (rewards) dialokasikan secara adil

oleh organisasi.
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Menurut Ivancevich et. al., (2009:161), keadilan distributif didefinisikan

sebagai  keadilan  yang dipersepsikan mengenai  bagaimana sumber  daya

dan penghargaan didistribusikan diseluruh organisasi. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif yaitu persepsi karyawan

tentang keadilan mereka dapatkan dari organisasi telah sesuai dengan apa

yang  mereka  lakukan  pada  organisasi.  Contoh  dari  keadilan  distributif

yaitu, gaji, pengakuan, bonus, rewards, dan lain-lain.

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural  menurut  Niehoff  dan Moorman (1993:531),  adalah

persepsi  yang  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  alokasi  keputusan  yang

dirasakan karyawan telah dibuat sesuai dengan metode dan pedoman yang

adil.

Menurut Robbins dan Judge (2008:250), keadilan prosedural didefinisikan

sebagai  keadilan  yang  dirasakan  oleh  karyawan  mengenai  proses  yang

digunakan  untuk  menentukan  distribusi  penghargaan-penghargaan.

Terdapat  dua  elemen  penting  dalam  keadilan  prosedural,  yaitu

pengendalian proses dan penjelasan dari pimpinan.

Menurut Ivancevich  et. al.,  (2009:161), keadilan prosedural didefinisikan

sebagai pertimbangan yang dibuat oleh karyawan mengenai keadilan yang

dipersepsikan  mengenai  proses  yang  digunakan  oleh  organisasi  untuk

menentukan  keputusan,  seperti  siapa  yang  menerima  promosi,  berapa

kenaikan  gaji  yang  akan  diberikan,  dan  bagaimana  pembayaran  bonus

akan dialokasikan.

Dapat  disimpulkan  keadilan  prosedural  merupakan  keadilan  yang

dirasakan oleh karyawan mengenai prosedur yang dibuat dalam penentuan

hasil  yang  diterima  karyawan  dan  proses  penentuan  keputusan  penting

lainya. Contoh dalam keadilan prosedural yaitu proses penentuan promosi,

proses pemutusan hubungan kerja, proses kenaikan gaji, dan lain-lain.
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3. Keadilan Interaksional

Menurut  Robbins  dan  Judge  (2008:251),  keadilan  interaksional

didefinisikan sebagai, tingkat sampai mana seorang individu diperlakukan

dengan martabat, perhatian dan rasa hormat oleh organisasi.

Menurut Wiyono (2009:141), keadilan interaksional didefinisikan sebagai,

bagaimana karyawan diperlakukan dalam organisasi oleh atasan mereka.

Hal  tersebut  menunjukkan  bagaimana  manajemen  memperlakukan

karyawan,  dan  termasuk  menunjukkan  tingkat  hormat,  kejujuran  dan

pemahaman dari atasan.

Dapat  disimpulkan  bahwa,  keadilan  interkasional  merupakan  keadilan

yang  dirasakan  oleh  karyawan  atas  perlakuan  dengan  hormat  dan

bermatabat  yang diterima dari  atasannya,  dan keadilan interaksional  ini

mencakup keadilan interpesonal dan keadilan informasional. Contoh dari

keadilan interaksional yaitu memperlakukan karyawan dengan hormat dan

bermartabat,  ketika  membuat  keputusan  atasan  peduli  dengan  hak-hak

karyawan, ketika membuat keputusan atasan menyampaikan dengan jelas

dan logis, dan lain-lain.

2.4.4 Indikator Keadilan Organisasional

Menurut  Niehoff  dan  Moorman  (1993:  537),  terdapat  indikator  dalam

keadilan organisasional, yaitu meliputi:

1. Menurut saya pekerjaan tambahan saya adil

2. Secara keseluruhan, reward yang saya terima cukup adil

3. Jadwal pekerjaan saya adil

4. Saya merasa tingkat gaji saya adil

5. Saya merasa tanggung jawab saya adil

6. Untuk  membuat  keputusan  dalam  pekerjaan,  atasan  saya  melakukan

klarifikasi

7. keputusan  dan  menyediakan  informasi  tambahan  ketika  diminta  oleh

karyawan
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8. Untuk membuat keputusan dalam pekerjaan, atasan saya mengumpulkan

informasi yang akurat dan lengkap.

9. Karyawan diijinkan untuk menantang dan melakukan keputusan pekerjaan

yang dibuat oleh atasan (manajer).

10. Atasan saya meyakinkan bahwa semua karyawan berhubungan diberitahu

sebelum  keputusan  pekerjaan  dibuat  Keputusan  pekerjaan  dibuat  oleh

atasan (manajer) dengan tidak biasa.

11. Semua keputusan dalam pekerjaan diimplementasikan secara konsisten.

12. Ketika  keputusan  dibuat  tentang  pekerjaan  saya,  manajer  (atasan)

menunjukkan hak saya sebagai karyawan

13. Berhubungan  dengan  keputusan  yang  dibuat  tentang  pekerjaan  saya,

manajer berdiskusi tentang implikasi dari keputusan tersebut dengan saya

14. Ketika keputusan dibuat tentang pekerjaan saya, manajer memperlakukan

saya dengan baik dan penuh pertimbangan

15. Ketika  keputusan  dibuat  tentang  pekerjaan  saya,  manajer  menawarkan

penjelasan yang masuk akal bagi saya

16. Manajer  menawarkan  keadilan  yang  memadai  untuk  keputusan  yang

dibuat mengenai pekerjaan saya

17. Ketika keputusan dibuat tentang pekerjaan saya, manajer memperlakukan

saya dengan hormat dan penuh martabat

18. Manajer  saya  menjelaskan  dengan  sangat  jelas  setiap  keputusan  yang

dibuat tentang pekerjaan saya

19. Ketika keputusan dibuat mengenai pekerjaan saya, manajer sensitif tentang

kebutuhan pribadi saya

20. Ketika  keputusan  tentang  pekerjaan  saya  dibuat,  manajer  berhubungan

dengan saya dengan cara yang jujur

Sedangkan  indikator  keadilan  organisasi  menurut  Lambert  dan  Hogan

(2008:115) adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan promosi yang adil

Ketika karyawan merasa diberi kesempatan yang adil untuk dipromosikan

pada pekerjaannya mencerminkan keadilan organisasional.
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2. Pengakuan kerja keras

Keadilan  organisasional  juga  dapat  tercermin  dari  keadilan  yang

didasarkan pada pengakuan untuk kerja keras karyawannya.

3. Prosedur penilaian kinerja yang adil

Hal  tersebut  dapat  tercermin  dari  standard  yang  digunakan  untuk

mengevaluasi kinerja pada perusahaan adil dan obyektif.

4. Sikap atasan yang adil

Ketika atasan familiar dengan pekerjaan karyawannya dan adil kepadanya,

maka karyawan akan merasakan keadilan organisasional.

5. Penilaian kinerja yang sesuai dengan yang seharusnya

Merujuk  kepada  Kinerja  tahunan  yang  terakhir  disajikan  adil  dan

menggambarkan kinerja yang sebenarnya.

6. Penghargaan yang didasarkan keterampilan dan pendidikan

Tercermin  dari  penghargaan  yang  adil  berdasarkan  pada  tingkatan

pendidikan dan ketrampilan kerja karyawan.

7. Penghargaan yang didasarkan pada tanggung jawab

penghargaan yang adil juga dapat disesuaikan dengan tanggung jawab 

pekerjaan karyawan pada perusahaan.

Penelitian ini menggunakan indikator dari Lambert dan Hogan (2008:115)

untuk  mengukur  keadilan  organisasional.  Indikator  ini  dipilih  karena  sesuai

dengan karakteristik penelitian ini.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh keadilan organisasional  terhadap kepuasan

kerja  pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No Judul
Peneliti,
Tahun

Metode Hasil

1 Pengaruh  keadilan
distributif  dan
prosedural  terhadap

Hasmarini
dan
Yuniawan

Penelitian
Kuantitatif

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
keadilan  prosedural  dan  keadilan
distributif  memiliki  pengaruh  positif
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No Judul
Peneliti,
Tahun

Metode Hasil

kepuasan  kerja  dan
komitmen afektif

(2008) dan  signifikan  terhadap  kepuasan
kerja,  yang kemudian kepuasan kerja
mempengaruhi  komitmen  afektif
secara positif dan signifikan 

2 Pengaruh  keadilan
organisasional
terhadap  kepuasan
kerja karyawan FEUII

Suhartini
dan Hakim
(2010)

Penelitian
kuantitatif

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
secara parsial  keadilan distributif  dan
keadilan  interaksional  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan,
sedangkan  keadilan  prosedural
berpengaruh  positif  tetapi  tidak
signifikan,  secara  simultan  ketiganya
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan.
 

3 Peran  keadilan
distributif,  keadilan
prosedural  dan
keadilan  interaksional
terhadap  komitmen
karyawan  pada
perusahaan
http://repository.widyatama
.ac.id/xmlui/handle/123456
789/36521

Budiarto
dan
Wardani
(2005)

Penelitian
Kuantitatif

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
secara  parsial  keadilan  distributif,
keadilan  interaksional  dan  keadilan
prosedural  secara  bersama-sama
berpengaruh  positif  signifikan
terhadap komitmen karyawan.

4 Pengaruh  keadilan
organisasional
terhadap  kepuasan
kerja  dan  dampaknya
terhadap  komitmen
intensi keluar
http://repository.widyatama
.ac.id/xmlui/handle/123456
789/6351

Kristanto
(2013)

Penelitian
Kuantitatif

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
secara parsial  keadilan distributif  dan
keadilan  interaksional  berpengaruh
positif  dan  signifikan  terhadap
terhadap  kepuasan  kerja  karyawan,
sedangkan  keadilan  prosedural
berpengaruh  positif  tetapi  tidak
signifikan.  kepuasan  kerja
berpengaruh  terhadap  komitmen  dan
kepuasan  kerja  berpengaruh  terhadap
intensi keluar

5 Pengaruh  keadilan
organisasional
terhadap  kepuasan
kerja karyawan
http://repository.widyatama
.ac.id/xmlui/handle/123456
789/43651

Triana
Gina
(2014)

Penelitian
Kuantitatif

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa
secara  parsial  keadilan  distributif,
keadilan  interaksional  dan  keadilan
prosedural  secara  bersama-sama
berpengaruh  positif  signifikan
terhadap komitmen karyawan.

6 Pengaruh Keadilan Priyani Penelitian Keadilan organisasional  tidak
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No Judul
Peneliti,
Tahun

Metode Hasil

Distributif, Keadilan
Prosedural, Dan
Keadilan
Interaksional
Terhadap Kepuasan
Kerja (Survey Pada
Rumah Sakit Umum
Daerah Di Wilayah
Eks Karesidenan
Surakarta).

(2008) kuantitatif berpengaruh  terhadap kepuasan  kerja
karyawan

7 Perceptions  of
organizational justice,
job
satisfaction, and
organizational
commitment in
intercollegiate
athletics : a study of
NCAA men's
sport coaches.

Thorn
(2010)

Quantitative
Research

Hasil  penelitiannya menunjukkan
bahwa keadilan  organisasi, kepuasan
kerja dan
komitmen organisasional saling
berhubungan

8 Emotional
Intelligence, Leader-
Member
Exchange,
Organizational
Justice, And
Outcome Variables:
A Conceptual Model

Jahanvash
Karim,
(2011)

Quantitative
Research

Keadilan organisasional tidak
berpengaruh terhadap komitmen

9 Impact of Job
Satisfaction,
Perceived
Organizational
Justice and
Employee
Empowerment on
Organizational
Commitment in
Semi-Government
Organizations of
Pakistan

Karim dan
Rehman
(2012)

Quantitative
Research

Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa
kepuasan kerja,
keadilan organisasional
berpengaruh signifikan  terhadap
komitmen
organisasional. Tetapi  pemberdayaan
tidak berpengaruh signifikan terhadap
komitmen organisasional

2.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Pemikiran
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Noe  et  al.  (2011:87)  mendefinisikan  kepuasan  kerja  sebagai  perasaan

senang  sebagai  akibat  persepsi  bahwa  pekerjaan  seseorang  memenuhi  atau

memungkinkan terpenuhinya nilai-nilai kerja penting bagi orang itu. Definisi ini

merefleksikan tiga aspek penting, yaitu: 

1. Kepuasan  kerja  merupakan  fungsi  nilai  yang  didefinisikan  sebagai  apa

yang ingin diperoleh seseorang baik sadar maupun tidak sadar

2. Beragam  karyawan  memiliki  pandangan  yang  juga  berbeda-beda

menyangkut  nilai-nilai  yang  dirasa  penting  dan  sangat  berpengaruh

terhadap penentuan sifat dan derajat kepuasan mereka.

3. Persepsi  individu bisa  saja  bukan merupakan refleksi  yang sepenuhnya

akurat terhadap realitas, dan beragam orang bisa memandang situasi yang

sama secara berbeda-beda.

Menurut  Robbins  dan  Judge  (2008:249)  keadilan  organisasional

didefinisikan sebagai  persepsi  keseluruhan dari  apa  yang adil  di  tempat  kerja.

Karyawan  menganggap  adil  organisasi  mereka  ketika  yakin  bahwa  hasil-hasil

yang mereka terima, cara diterimanya hasil-hasil tersebut, adalah adil. 

Hubungan  keadilan  organisasional  pada  kepuasan  kerja  karyawan,  yaitu

persepsi keadilan organisasional yang baik oleh karyawan pada organisasi akan

meningkatkan  emosional  positif  karyawan  tersebut.  Karyawan  yang  merasa

bahwa organisasinya telah memberikan keadilan, maka karyawan tersebut akan

melakukan  pekerjaan  mereka  dengan  rasa  senang  dan  positif.  Hal  tersebut

didukung  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Sethi  et.  al.  (2013:1)

menyatakan keadilan organisasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Thorn (2010:3) serta Susanj dan

Jakopec  (2012:2).  Semakin  tinggi  keadilan  yang  dirasakan  karyawan  dari

organisasinya,  maka  akan  semakin  tinggi  juga  kepuasan  mereka  atas

pekerjaannya.

Kerangka  pemikiran  penelitian  ini  dapat  dijelaskan  pada  gambar  2.1

berikut :
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran
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Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.6.2 Hipotesis

Hipotesis  adalah  suatu  jawaban  yang  bersifat  sementara  terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto,

2006:71).  Suatu  hipotesis  akan  diterima  apabila  data  yang  dikumpulkan

mendukung  pernyataan.  Dalam  kaitannya  dengan  pengaruh  keadilan

organisasional terhadap  kepuasan  kerja  diatas,  maka  rumusan  hipotesis  dalam

penelitian ini adalah:

H0 : Keadilan organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja

karyawan

H1 : Keadilan  organisasional  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja

karyawan


