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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Penetapan Tujuan (Good Setting Theory)

Teori penetapan tujuan menguraikan hubungan antara tujuan yang

ditetapkan dengan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa

karyawan yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi terhadapnya

akan berpengaruh pada perilaku kerja (Arfan,2010:90). Tujuan yang sulit

menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan

tujuan yang mudah, tujuan yang jelas dan menantang akan menghasilkan

prestasi yang lebih tinggi dibandingkan tujuan yang bersifat abstrak

(Arfan,2010:90).

2.1.2 Pendekatan Kontigensi pada Siklus Akuntansi Manajemen

Pendekatan kontigensi pada akuntansi manajemen didasarkan pada

pernyatan bahwa tidak ada sistem akuntansi manajemen secara universal selalu

tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi pada setiap keadaan, tetapi

sistem akuntansi manjemen itu tergantung juga pada faktor-faktor situasional

yang ada di dalam organisasai. Dunia korporasi dipenuhi dengan cerita gagalnya

para pemimpin dalam mecapai kesuksesan akibat kegagalan mereka dalam

memahami konteks hal yang mereka lakukan. Ada beberapa teori yang

mendefinisiakan gaya kepemimpinan dan situasi, serta berusaha menjawab
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pertanyaan gaya kepemimpinan yang terbaik untuk digunakan (Robbins,

2010:152-158).

a. Model Kontigensi Fidler, menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif

tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan jenis situasi

yang berbeda dan mengidentifikasikan kombinasi gaya terhdap  situasi yang

tepat.

b. Teori kepemimpinan situasi, mengembangkan sebuah teori kepemimpinan

yang telah memperoleh keyakinan yang kuat dari para spesialis

pengembangan manajemen. Teori kepemimpinan situasi ini yaitu teori

kontigensi yang fokus pada kesiapan pengikutnya.  Teori ini berfokus pada

pengikutnya karena penekanan pada para pengikut dalam efektifitas

kepemimpinan merefleksikan kenyataan bahwa pengikutlah yang menerima

atau menolak pemimpinnya. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh

pemimpin, efektifitas kelompok tergantung dari tindakan para pengikutnya.

Kesiapan dimana orang memiliki kamampuan dan kemauan untuk

menyelesaikan pekerjaan tertentu.

c. Teori Jalur-Tujuan, teori ini merupakan salah satu pendekatan yang sering

dijadikan rujukan dalam memahami kepemimpinan, bahwa tugas pemimpin

adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan atau

memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan

mereka sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi.

Penerapan total quality management, sistem pengukuran kinerja, sistem

penghargaan (reward), budaya organisasi dan lingkungan kerja akan
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meningkatkan kinerja kinerja manajerial. Dengan ditetapkannya total quality

management tentu akan memperbaiki sistem-sistem yang dianggap tidak efektif

dan efisien, dengan adanya sistem yang efektif dan efisien tentu memudahkan

perusahaan melakukan aktivitas manajerial untuk mencapai tujuan (Dauhan,

2013). Sistem pengukuran kinerja yang baik akan memberikan informasi

spesifik terkait kondisi perusahaan sehingga Manajer akan lebih termotivasi

untuk meningkatkan kinerja manajerial, jika sistem pengukuran kinerja yang

tinggi dalam bentuk informasi yang diperlukan memberikan umpan balik untuk

perbaikan dan pembelajaran  (Feisal, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2009), Anggraeni (2010) dan

Cahyati (2013) memeberikan bukti empiris mengenai pentingnya desain suatu

sistem akuntansi manajemen sebagai faktor kontijensi dalam upaya untuk

meningkatkan kinerja. Dengan memasukkan faktor kontigensi seperti Total

Quality Management (TQM), sistem pengukuran kinerja, sistem reward dan

budaya organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja manajerial. Penerapan

Total Quality Management (TQM), sistem pengukuran kinerja dan budaya

organisasi yang tinggi akan meningkatkan kinerja manajerial. Dengan

diterapkannya Total Quality Management (TQM) tentu akan memperbaiki

sistem yang ada secara berkala sehingga nantinya akan memperbaiki sistem-

sistem yang dianggap tidak efektif dan efisisen, dengan adanya sistem yang

efektif dan efisisen tentu memudahkan perusahaan melakukan aktivitas

manajerial untuk mencapai tujuan (Dauhan, 2013). Sistem pengukuran kinerja

yang baik akan memberikan informasi yang spesifik terkait kondisi perusahaan
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sehingga manajer akan lebi termotivasi untuk meningkatkan kinerja manajerial,

jika sistem pengukuran kinerja yang tinggi dalam bentuk informasi yang

diperlukan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan pembelajaran

(Mardiyah,2015). Selain itu (Uha,2015) berpendapat bahwa budaya oganisasi

memiliki peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. Organisasi

dapat tumbuh dan berkembang karena budaya organisasi yang terdapat di

dalamnya mampu merangsang semangat kerja sumber daya manusia di

dalamnya, sehingga setiap kinerja di dalam organisasi meningkat.

2.2 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus yang

berarti tangan dan agere (melakukan). Kata itu digabung menjadi managere

yang artinya menangani. Dalam arti luas manajemen adalah perencanaan,

pengawasan dan pelaksanaan (P3) sumber daya organisasi untuk mencapai

tujuan secara efektif dan efisien (Usman, 2013:5).

Manajemen dalam suatu perusahaan harus mampu memperoleh informasi

yang akurat serta beraneka ragam mengenai berbagai hal, untuk mempercepat

terealisasinya tujuan perusahaan. Kategori pertama dari informasi ini

dibutuhkan untuk perencanaan (planning) dan pengendalian (icontrolingi) guna

operasi harian perusahaan. Manajemen hendaknya juga dapat mengetahui segala

sesuatu yang sedang atau telah terjadi pada perusahaan-nya, disamping ia juga

harus mampu mengetahui dengan pasti, bahwa bisnisnya dioperasikan dengan

berdasarkan pada tujuan atau sasaran yang rasional dan objektif. Kategori
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kedua dari informasi ini dibutuhkan oleh manajemen untuk digunakan dalam

perencanaan jangka panjang (long range planning), yang akan diambil dan akan

dilaksanakan. Informasi ini juga digunakan dalam rangka membuat kebijakan

atau keputusan bersifat umum maupun yang bersifat khusus dari suatu

perusahaan (Siswanto,2010:15).

2.2.1 Kinerja Manajerial

Keberhasilan suatu perusahaan dillihat dari kemampuan perusahaan

tersebut dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk mencapai hasil sesuai

dengan rencana strategic yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Keberhasilan

suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan memenuhi tanggung jawab

sosialnya, sebagian besar tergantung pada manajer. Apabila manajer mampu

melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka organisasi akan mampu mencapai

sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Seberapa baik seorang manajer melakukan

perannya dalam mengerjakan tugas-tugas yang merupakan isu utama yang

banyak diperdebatkan dalam penelitian akhir-akhir ini (nastiti, 2013). Sedangkan

menurut Intan (2013) “kinerja manajerial adalah kinerja para individu dalam

kegiatan manajerial”.

Ada beberapa unsur yang harus dapat diteapkan dengan baik di dalam

kinerja manajerial (Cahyati, 2013) ada 7 unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kuantitas kerja

Sebarapa banyak karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dengan

adanya kuantitas kerja yang baik di dalam perusahaan hal ini akan meningkatkan
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produktivitas karyawan dan juga mempercepat pengambilan keputusan guna

mencapai tujuan perusahaan.

b. Kualitaas kerja

Kualitas kerja menunjukkan sejauh mana mutu seoranh pegawai dalam

melaksanakan tugas-tugas meliputi ketepatan, kelengkapan dan kerapian.

Kualitas kerja perlu dikembangkan secara terus-menerus agar tujuan perusahaan

mudah dicapai.

c. Pengetahuan terhadap pekerjaan

Karyawan di dalam suatu perusahaan diwajibkan memahami dan terampil

di bidangnya, karena dengan keterampilan dibidangnya karyawan dapat

memberikan kontribusi yang penuh terhadap perusahaan. Karyawan harus

memiliki motivasi untuk mau menambah pengetahuan yang berkaitan dengan

bidang yang ditekuni, agar dapat meningkatkan kinerja individu maupun

perusahaan.

d. Kreatifitas

Di era global yang semakin pesat, manajer maupun karyawan dituntut

untuk kretif dalam melaksanakan setiap tugas-tugasnya, manajer maupun

karywan harus mampu memberikan gagasan-gagasan yang diangkap penting

dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dengan adanya gagasan-

gagasan baru dari karyawan yang telah disesuaikan dengan perkembangan yang

ada maka perusahaan akan dapat bersaing dengan perusahaan sejenis.
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e. Kerjasama tim

Salah satu nilai yang harus ditekankan di dalam perusahaan adalah

kerjasama tim, dengan adanya koordinasi yang baik dari semua bagian

perusahaan maka hal ini tentu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi

perusahaan. Kerjasama tim dianggap lebih penting daripada kinerja individu

karena dengan adanya sinergi tim yang baik tujuan perusahaan dapat mudah

dicapai.

f. Inisiatif manajer

Manajer harus dapat mengambil keputusan dengan tegas dalam berbagai

situasi, permasalahan yang ada di dalam perusahaan harus dapat dicegah dan

juga harus sudah dapat diprediksi oleh manajer, sehingga permasalahan-

permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan mudah.

g. Fleksibilitas

Setiap karyawan di dalam perusahaan diharapkan mampu menyesuaikan

diri dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga dengan adanya

penyesuaian diri tersebut nantinya akan berdampak baik bagi perusahaan,

dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada perusahaan lebih

dapat diterima oleh masyarakat.

2.2.2 Total Quality Management (TQM)

Menurut pandangan Wibowo (2011:150), total quality management

merupakan komitmen organisasi untuk memuaskan pelanggan dengan secara
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berkelanjutan memperbaiki setiap proses bisnis yang terkait dengan

penyampaian barang atau jasa. Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2009:182)

Total quality manajemen adalah suatu cara memperbaiki untuk meningkatkan

proses bisnis secara terus-menerus, atau cara memperbaiki dan meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi

kebutuhan pelanggan dan memuaskan pelanggan.

Menurut Anggraeni (2010) berhasil tidaknya total quality management

tersebut diberlakukan di perusahaan dapat dilihat dari:

a. Mutu produk yang dihasilkan.

b. Biaya menyangkut efisisensi maupun pengendaliannya.

c. Sikap, yaitu perbaikan-perbaikan terhadap mobilitas, aktivitas dan

kepribadian setiap pekerja (karyawan).

d. Efektivitas, menyangkut kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang

telah ditetapkan dalam sasaran atau tujuan perusahaan.

e. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang

baik, memahami kebutuhan para pelanggan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa di dalam penerapan total

quality management tidak hanya melibatkan perbaikan mutu secara terus-

menerus tetapi juga perbaikan dalam proses, struktur organisasi, komitmen

karyawan, lingkungan kerja dan budaya organisasi. Unsur-unsur utama total

quality management:

1. Berfokus pada pelanggan
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Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun eksternal merupakan

penggerak (driver). Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa

yang disampaikan keoada meraka, sedangkan pelanggan internal berperan besar

dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang

berhubungan dengan produk atau jasa.

2. Obsesi terhadap kualitas

Dengan adanya kualitas yang telah ditetapkan, organisasi harus memiliki

obsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang telah ditentukan sebelumnya. Hal

ini berarti bahwa semua karyawan pada tiap-tiap level berusaha melaksanakan

setiap aspek pekerjaannya berdasarkan persfektif untuk melakukan segala

seuatunya dengan lebih baik.

3. Pendekatan ilmiah

Pendekatan ilmiah sangat dibutuhkan dalam penerapan total quality

management, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan

pekerjaan yang didesain tersebut.

4. Komitmen jangka panjang

Total quality management merupakan suatu peradigma baru dalam

melaksanakan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula.

Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan

perubahan budaya agar penerapan total quality management dapat berjalan

dengan sukses.



23

5. Kerjasama (teamwork)

Dalam organisasi yang menerapkan total quality management, kerjasama

tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan

maupun dengan pemasok, lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat

sekitarnya.

6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan

Setiap produk dan/atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-

proses tertentu di dalam suatu sistem/lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang

ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat

makin meningkat.

7. Pendidikan dan pelatihan

Dalam penerapan total quality management, pendidikan dan pelatihan

merupakan faktor yang bersifat mendesak untuk dapat berkembang dan bersaing

dengan perusahaan lain, apalagi dala era persaingan global.

8. Kebebasan yang terkendali

Kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan pemberdayaan karyawan

merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan baik.

9. Kesatuan tujuan

Agar total quality management dapat diterapkan dengan baik, maka

perusahaan harus memiliki keselarsan tujuan. Dengan demikian, lebih mudah

untuk mencapai tujuan.
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10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan

Partisipasi langsung dan memberdayakan karyawan dapat meningkatkan

kemungkinan dihasilkannya keputusan dan rencana yang baik serta perbaikan

yang lebih efektif. Hal ini juga mencakup pandangan dan pemikiran dari pihak-

pihak yang langsung berhubungan dengan situasi kerja serta meningkatkan ‘rasa

memiliki’ dan tanggung jawab atas keputusan dengan melibatkan orang-orang

yang harus melaksanakannya. Dengan diterapkannya beberapa unsur-unsr TQM

tersebut, perusahaan dapat selalu mengevaluasi kinerja para karyawan.

A. Tujuan Total Quality Management (TQM)

Pada dasarnya TQM bertujuan menghasilkan suatu produk atau jasa

dimana mutu dirancang, dipadukan dan dipertahankan pada tingkat biaya yang

paling ekonomis hingga memungkinkan tercapainya kepuasan konsumen.

Menurut Tjiptono (2008), dasar pemikiran TQM sangat sederhana, bahwa cara

terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah dengan

menghasilkan kualitas terbaik untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan

upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses dan

lingkungan.

2.2.3 Sistem Pengukuran Kinerja

Perusahaan umumnya mendasarkan pada perencanaan tujuan yang hendak

dicapai di masa depan dengan perilaku yang diharapkan dari keseluruhan

personel dalam mewujudkan tujuan tersebut. Untuk mewujudkan tujuan

perusahaan dengan perilaku yang diharapkan tersebut, perusahaan memerlukan
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sistem pengendalian. Salah satu sistem pengendalian yang dapat digunakan

perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan adalah

dengan sistem pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar

untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya

suatu organisasi, program atau kegiatan. Pengukuran kinerja di organisasi

bukanlah hal mudah, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sebuah teknik

atau cara yang baku untuk melakukannya (Nordiawan,2010:157).

Sistem pengukuran kinerja sebagai salah satu bagian dari sistem

pengendalian manajemen sangatlah penting bagi manajer guna mengevaluasi

perencanaan masa depan. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu yang

bersifat repetitif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem

memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama,

terkoordinasi, dan berulang. Sistem pengukuran kinerja merupakan proses

dimana organisasi-organisasi menilai kinerja karyawan untuk memperibaiki

pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dari definisi diatas dapat diambil

suatu kesimpulan bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan mekanisme

perbaikan secara periodik terhadap keefektifan tenaga kerja dalam melaksanakan

kegiatan operasional perusahaan berdasarkan standar yang telah ditetapkan

terlebih dahulu agar berhasil dalam menerapkan strategi perusahaan dan

memperbaiki dalam pengambilan keputusan.

Dalam skripsi Wulandari, 2013  ada 8 unsur yang dapat digunakan oleh

perusahaan untuk mengetahui penerapan sistem pengukuran kinerja, yaitu:
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a. Memuaskan pelanggan

Kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama yang harus dipikirkan

oleh perusahaan, karena kepuasan palanggan sejauh ini merupakan tolak ukur

penilaian kinerja perusahaan secara keseluruhan, jika konsumen merasa puas

terhdap produk yang ditawarkan maka hal ini akan mempengaruhi minat

konsumen untuk membeli dan berlangganan.

b. Melakukan integrasi proses desain untuk kepentingan yang akan datang

Perkembangan zaman yang ada, menurut setiap perushaan terus

menyesuaikan diri terhadap perkembangan-perkembangan yang ada.

Memahami selera konsumen merupakan hal yang perlu dipikirkan dan

direncanakan oleh perusahaan.

c. Mencegah gangguan

Dalam proses operasional perusahaan, hal-hal yang dapat menghambat

produktivitas perusahaan harus segera dapat diatasi jika tidak hal ini akan

berdampak buruk bagi produktivitas perusahaan kedepannya. Tujuan adanya

sistem pengukuran kinerja untuk memberikan informasi agar dapat mencegah

hambatan-hambatan tersebut terjadi.

d. Mengurangi biaya

Meminamilisir pekerjaan ulang untuk produk yang buruk merupakan

langkah yang harus diambil perusahaan, karena hal ini terbukti berpengaruh



27

efisien untuk mengurangi biaya. Membeli mesin baru untuk menghindari

pekerjaan ulang dan meningkatkan produktivitas.

e. Menurunkan keluhan pelanggan

Keluhan pelanggan merupakan hal yang juga harus dipertimbangkan

dalam mengukur kepuasan konsumen terhadap produk yang ditawarkan

perusahaan. Berkurangnya keluhan, menunjukkan ukuran bahwa konsumen

yang membeli suatu produk merasa puas.

f. Memberikan jaminan terhadap pelayanan

Salah satu cara perusahaan melindungi hak-hak konsumen ialah dengan

memberikan jaminan terhadap produk-produk yang rusak, kesalahan seperti ini

merupakan tanggung jawab perusahaan. Perusahaan harus memberikan jaminan

agar konsumen tidak merasa dirugikan.

g. Menerima keluhan pelanggan

Menerima keluhan pelanggan merupakan bagian proses evaluasi

perusahaan, karena secara tidak langsung konsumen memberikan masukan

kepada perusahaan.

h. Upaya menurunkan ketidakpuasan pelanggan

Perusahaan terkadang melakukan riset dan promo-promo tertentu sebagai

upaya untuk mengetahui selera konsumen guna mengetahui hal-hal apa saja

yang dapat memuaskan konsumen, hal ini menunjukkan pentingnya kepuasan

pelanggan terhadap produk yang di tawarkan.
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Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas dan

efisisensi perusahaan dalam kegiatan operasional. Adapun beberapa tujuan

dilakukannya pengukuran kinerja adalah sebagai berikut Mulyadi (2007:360):

a. Memotivasi personel yang lalai mencapai sasaran organisasi dan lalai

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

b. Untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta

menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan, melalui umpan balik hasil

kinerja pada waktunya serta penghargaan.

2.2.4 Sistem Penghargaan (Reward)

Reward / penghargaan adalah apresiasi berupa materi ataupun ucapan yang

diberikan atas keberhasilan ataupun prestasi yang telah dicapai. Sedangkan

pengertian reward menurut para ahli, sebagai berikut. Menurut Ramayulis

(2008:211), “Reward adalah hadiah yang diberikan atas perbuatan  perbuatan /

hal-hal yang baik yang telah dilakukan. Menurut Triton (2010:123), “ Imbalan

adalah satu upaya yang dilakukan oleh managemen untuk meningkatkan prestasi

kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan. Kata reward berasal dari

bahasa inggris, jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti hadiah,

penghargaan, dan ganjaran. Reward / penghargaan adalah sebuah bentuk

apresiasi kepada suatu prestasi yang diberikan dalam bentuk material atau

ucapan. Dalam organisasi ada istilah insentif, yang merupakan suatu

penghargaan dalam bentuk material maupun non material yang diberikan oleh
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pihak pimpinan organisasi perusahaan kepada karyawan agar mereka bekerja

dengan menjadikan modal motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai

tujuan – tujuan perusahaan atau organisasi.

Dari berbagai literatur tersebut, penghargaan (reward) memiliki

pemahaman penghargaan/imbalan yang diberikan organisasi kepada anggotanya,

baik yang sifatnya materi finansial, materi non finansial, maupun psikis atau non

materi. Wujud dari penghargaan dapat berupa gaji pokok/upah dasar, gaji

variabel, insentif, uang jasa prestasi (bonus), kesempatan karier/promosi, liburan,

pensiun (Sudarmanto 2014:192). Menurut Schuler dalam penelitian yang

dilakukan oleh Sania (2012:42), terdapat tiga indikator untuk mengukur

penghargaan, yaitu: (1) penghargaan ekstrinsik langsung terdiri dari gaji, upah,

dan imbalan. (2) penghargaan ekstrinsik tidak langsung terdiri dari program

proteksi, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas fasilitas untuk karyawan. (3)

penghargaan intrinsik terdiri dari rasa aman dalam pekerjaan, simbol status, dan

harga diri.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi antara lain, penghargaan

yang diberikan memenuhi kebutuhan hidup, bobot pekerjaan, jam kerja,

wawasan karyawan, penghargaan yang diberikan merupakan kontribusi manager

atau karyawan yang bersangkutan dan frekuensi.

2.2.5 Budaya Organisasi

Manusia adalah makhluk organisasional karena manusia tidak dapat hidup

sendiri tanpa bantuan orang lain. Organisasi dibentuk untuk kepentingan
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manusia (antroposentris), organisasi sebenarnya diciptakan untuk orang, bukan

orang untuk organisasi. Manusia harus memperalat organisasi, bukan diperalat

organisasi. Manusia jangan sampai diperbudak organisasi, tetapi manusia harus

memperbudak organisasi. Organisasi bukan tujuan, melainkan sebagai alat bagi

manusia untuk mencapai tujuan.

Organisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan

penghidupan manusia, setiap hari manusia berhubungan dengan organisasinya.

Walaupun pengalaman berorganisasi itu ada yamg menyenangkan dan

menjengkelkan, ada yang positif ada pula yang negatif, tetapi manusia tetap saja

memerluka organsasi. Adanya pertentangan ini sebagai konsekuensi bahwa

manusia pada hakikatnya tidak sama atau penuh dengan perbedaan. Perbedaan

ini terjadi karena latar belakang pendidikan, pengalaman, status sosial ekonomi,

budaya, usia, dan sebagainya yang berbeda. Tidak ada satupun manusia yang

sama persis, sekalipun mereka kembar. Manusia berbeda terutama dari sidik

jarinya. Yang menyamakan mereka ialah mereka tetap sama-sama bernama

manusia (Usman,2013:169).

Menurut (Feisal, 2016) mendefinisikan budaya organisasi sebagai suatu

sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan

organisasi satu dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi lebih mencirikan

suatu organisasi daripada individu, akan tetapi budaya organisasi merupakan

wujud dari tata nilai, keprcayaan, pola pikir dan tingkah laku anggota organisasi.
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Pola kepercayaan dan tingkah laku individu terjalin dan membentuk suatu

budaya baru yang bukan sekedar pertambahan dari bagian-bagiannya.

Budaya organisasi sengaja dirumuskan dan diturunkan melalui visi dan

misi perusahaan. Diharapkan dengan adanya budaya organisasi, komunikasi bisa

terjalin dengan baik dan yang paling penting dapat mendorong pencapaian

tujuan perusahaan. Menurut (Uha, 2015) budaya organisasi adalah suatu pola

asuransi dasar yang diciptakan, ditemukan atau dikembangkan oleh kelompok

tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan

internal yang resmi dan terlaksana dengan baik oleh karena itu diajarkan atau

diwariskan kepada anggota baru sebagai cara tepat memahami, memikirkan dan

merasakan terkait dengan masalah tersebut.

Fungsi budaya organisasi menurut (Cahyati, 2013) dalam bukunya

Organizational Cuktur and Leadership membagi fungsi budaya organisasi

berdasarkan tahap pengembangannya, yaitu:

1) Fase awal merupakan tahap pertumbuhan suatu organisasi

Pada tahap ini, fungsi budaya organisasi terletak pada pembeda, baik

terhadap lingkungan maupun terhadap kelompok atau organisasi lain.

2) Fase pertengahan hidup organisasi

Pada fase ini, budaya organisasi berfungsi sebagai integrasi karena

munculnya sub-sub budaya baru, sebagai penyelamat kerisi identitas dan

pembuka kesempatan untuk mengarahkan perubahan budaya organisasi.
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3) Fase dewasa

Pada fase ini, budaya organisasi dapat sebagai penghambat dalam

berinovasi karena berorientasi pada kebesaran masa lalu dan menjadi sumber

nilai untuk berpuas diri.

2.2.6 Lingkungan Kerja

A. Lingkungan Kerja Fisik

Menurut (Sedarmayanti, 2009:26), lingkungan kerja fisik adalah semua

keadaan berbentuk fisik yang berada di sekitar tempat kerja yang dapat

mempengaruhi kinerja karyawan baik secara langsung maupun secara tidak

langsung dalam melakukan pekerjaannya. Menurut (Sedarmayanti, 2009:28),

berikut adalah indikator- indikator lingkungan kerja fisik :

1. Cahaya

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi para karyawan guna

mendapat keselamatan dan kelancaran kerja. Pada dasarnya, cahaya dapat

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu cahaya yang berasal dari sinar matahari

dan cahaya buatan berupa lampu. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan adanya

penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. Dengan penerangan

yang baik, para karyawan akan dapat bekerja dengan cermat dan teliti sehingga

hasil kerjanya mempunyai kualitas yang memuaskan. Cahaya yang kurang jelas

(kurang cukup) mengakibatkan penglihatan kurang jelas, sehingga pekerjaan

menjadi lambat, banyak mengalami kesalahan, dan pada akhirnya menyebabkan
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kurang efisien dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga tujuan dari badan usaha

sulit dicapai.

2. Suhu

Dalam kondisi normal manusia memiliki suhu tubuh yang berbeda beda.

Bekerja pada suhu yang terlalu panas atau dingin dapat menimbulkan penurunan

kinerja. Secara umum, kondisi yang panas dan lembab cenderung meningkatkan

penggunaan tenaga fisik yang lebih berat, sehingga pekerja akan merasa sangat

letih dan kinerjanya akan menurun. Maka dari itu, pihak manajemen perusahaan

haruslah selalu memperhatikan suhu ruangan dimana karyawan bekerja sehingga

karyawan dapat bekerja dengan nyaman, misalnya dengan menyediakan

pendingin ruangan atau kipas angin sesuai dengan kebutuhan di ruangan kerja

tersebut.

3. Suara

Salah satu jenis polusi yang sangat mengganggu pekerjaan adalah polusi

suara. Suara bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang mengganggu telinga

dimana bunyi tersebut mampu mengganggu ketenangan bekerja, merusak

pendengaran, dan menimbulkan salah komunikasi. Suara bising adalah suatu hal

yang dihindari oleh siapapun, lebih-lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan,

karena konsentrasi perusahaan akan dapat terganggu. Dengan terganggunya

konsentrasi ini, maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan

ataupun kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian.



34

4. Polusi

Pencemaran ini dapat disebabkan karena tingkat pemakaian bahan-bahan

kimia di tempat kerja dan keanekaragaman zat yang dipakai pada berbagai

bagian yang ada di tempat kerja dan pekerjaan yang menghasilkan perabot atau

perkakas. Bahan-bahan baku bangunan yang digunakan di beberapa kantor

dapat dipastikan mengandung bahan kimia yang beracun. Perusahaan haruslah

memperhatikan pergantian udara yang keluar dan masuk di dalam ruangan

kantor dengan menyediakan ventilasi yang memadai untuk menjaga kondisi

udara yang baik di dalam ruang kerja untuk menjaga kesehatan pegawai.

5. Musik

Salah satu faktor yang mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman

adalah dengan adanya musik. Musik yang memiliki nada lembut mampu

menciptakan suasana yang nyaman bagi karyawan dalam bekerja sehingga

mampu membangkitkan dan menaikan kinerja karyawan tersebut. Pihak

perusahaan harus menyediakan musik yang sesuai dengan suasana kantor

karena jika salah dalam memilih musik dapat mengganggu konsentrasi kerja.

6. Warna dan dekorasi

Menata warna pada tempat kerja perlu dipelajari dan direncanakan dengan

sebaik baiknya, karena warna mempengaruhi pengaruh besar pada perasaan.

Pada penerapannya, tata warna tidak dapat dilepaskan dari penataan dekorasi

karena dekorasi berkaitan dengan cara mengatur tata letak, tata warna, dan

perlengkapan lainnya untuk bekerja.
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7. Bau-bauan di tempat kerja

Adanya bau-bauan yang berlebihan disekitar tempat bekerja dapat

dianggap sebagai pencemaran dan mengganggu konsentrasi dalam melakukan

pekerjaan. Pemakaian air condition yang tepat merupakan salah satu cara yang

dapat digunakan untuk menghilangkan bau-bauan yang mengganggu di sekitar

tempat kerja.

8. Peralatan

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah

dengan peralatan. Dengan ditunjang menggunakan peralatan yang mendukung

dan sesuai diharapkan karyawan, mampu meningkatkan kinerja karyawan

sesuai dengan harapan perusahaan.

9. Keamanan

Keamanan disini di bagi menjadi dua, yaitu keamanan terhadap milik

pribadi dan keamanan dari karyawan. Kemanan terhadap milik pribadi

misalnya kendaraan karyawan yang ditinggalkan ditempat parkir sehingga

karyawan tidak dapat mengawasinya secara langsung, apabila tempat parkir

tersebut tidak aman akan menimbulkan kegelisahan sendiri bagi karyawan

yang menyebabkan semangat dan kegairahan dalam bekerja berkurang.

Selanjutnya keamanan dari karyawan, sering ditafsirkan sebagai keselamatan

kerja. Pekerjaan yang berbahaya hendaknya karyawan menggunakan pelindung

yang sudah sesuai standar yang dapat memperkecil risiko kecelakaan ditempat

kerja.
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B. Lingkungan Kerja Non- Fisik

Sedarmayanti (2009:31) mengemukakan bahwa lingkungan kerja nonfisik

adalah semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik antara

atasan dan bawahan ataupun hubungan antar karyawan. Dengan penjelasan

sebagai berikut :

1. Hubungan Antara Atasan dengan Bawahan

Dalam berorganisasi, pastilah terdapat seorang pemimpin yang berguna

untuk mengarahkan kelompok tersebut. Kepemimpinan merupakan suatu

hubungan yang mempengaruhi tingkah laku orang lain agar bekerja lebih baik

sesuai tujuan organisasi. Wursanto (2009) menambahkan mengenai lingkungan

kerja non-fisik bahwa memberikan perlakuan yang adil dan obyektif terhadap

karyawan dengan menerapkan sistem reward and punishment akan menunjukan

bentuk perhatian perusahaan atas kinerja yang dilakukan karyawan.

Penghargaan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan

untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam mencapai target yang telah

ditentukan perusahaan (Mangkunegara, 2009:89). Penghargaan yang dibagikan

kepada karyawan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu extrinsic reward

yang merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan dalam bentuk

pemberian uang, barang, promosi, dan akomodasi. Sedangkan intrinsic reward

merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada

karyawan dalam bentuk pujian, mengembangkan karir, dikenali dengan baik,

dan perlakuan secara wajar.
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2. Hubungan antar Karyawan

Hubungan berlangsung secara serasi dan bersifat kekeluargaan.

Manajemen haruslah menciptakan hubungan antar personal dalam perusahaan

dengan baik dan dengan rasa kekeluargaan yang tinggi. Contohnya dengan

melakukan kegiatan bersama. Hubungan yang baik antar karyawan akan

membantu perusahaan dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan

kondusif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Pandangan islam

2.3.1 Pandangan islam tentang kinerja organisasi

Ayat tentang kinerja organisasi surat Al- ahqaf ayat: 19:

               

Artinya: dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah

meraka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan

mereka, dan neraka tidak dirugikan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah pasti akan membalas setiap amal

perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika

seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja baik

pula bagi organisasi maka akan mendapatkan hasil yang baik pula dari

kejayaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasi.
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Dalam surah As-Saff ayat 4 dikemukakan:

            

Artinya: sesungguhnya  Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-

Nya dalam barisan yang teratur, maka seakan-akan seperti sesuatu

bangunan yang tersusun kokoh.

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka

hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga

dilakukan secara terarah dan teratur pula.
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2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel II.1
berikut ini:

Tabel II.1

Ringkasan Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No. Penulis/Sumber
Tahun

Judul Penelitian Variabel
Penelitian

Persamaan/Perbedaan

1. Ferry Moulana,
dkk. Journal
Administrasi
Bisnis (JAB) Vol.
44 No.1 Maret
2017. Universitas
Brawijaya
Malang.

Pengaruh
Lingkungan
Kerja Terhadap
Kinerja
Karyawan
Melalui
Variabel
Mediator
Motivasi Kerja.

Lingkungan
Kerja, Motivasi
Kerja dan
Kinerja
Karyawan.

1. Lingkungan kerja
dan motivasi Kerja
berpengaruh Positif
Terhadap Kinerja
Karyawan.

2. Zul Azmi, Jom
FEKON Vol. 2
No. 2 Oktober
(2015),
Universitas Riau
Pekanbaru,
Indonesia.

Pengaruh Total
Quality
Management,
Sistem
Pengukuran
Kinerja, Sistem
Penghargaan
Terhadap
Kinerja
Manajerial.

Total Quality
Management,
Ssitem
Pengukuran
Kinerja, Sistem
Penghargaan
dan Kinerja
Manajerial.

1. Total Quality
Management
berpengaruh terhadap
Kinerja Manajerial.

2. Sistem Pengkuran
Kinerja dan Sistem
Penghargaan tidak
berpengaruh Terhadap
Kinerja Manajerial.

3. Aditya
Hermawan, Amir
Mahmud, Linda
Agustina AAJ 3
(1) (2014) ISSN
2252-6765,
Universitas
Negeri Semarang

Pengaruh Total
Quality
Management
(TQM), Sistem
Pengukuran
Kinerja dan
Sistem
Penghargaan
Terhadap
Kinerja
Manajerial.

Total Quality
Management
(TQM), Sistem
Pengukuran
Kinerja, Sistem
Penghargaan
dan Kinerja
Manajerial.

1. Total Quality
Management (TQM),
Sistem Pengukuran
Kinerja, Sistem
Penghargaan
berpengaruh positif
terhadap Kinerja
Manajerial.

4. Nela Pima
Rahmawanti, dkk.
Jurnal
Administrasi
Bisnia (JAB) Vol.
8 No. 2 Maret
2014. Universitas
Brawijaya
Malang.

Pengaruh
Lingkungan
Kerja Terhadap
Kinerja
Karyawan.

Lingkungan
Kerja Fisik,
Lingkungan
Kerja Non-Fisik
dan Kinerja
Karyawan.

1. Lingkungan Kerja
Fisik dan Non-Fisik
berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja
Karyawan.
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5. Austinus
Nugroho, Skripsi
Universitas
Kristen Petra
(2014)

Pengaruh
Lingkungan
Kerja Terhadap
Kinerja
Karyawan

Lingkungan
kerja fisik,
lingkungan kerja
non- fisik dan
kinerja

1. Lingkungan Kerja
Fisik dan Lingkungan
Kerja Non- Fisik
berpengaruh positif
terhadap Kinerja

6. Cahyati, Skripsi
Universitas
Jember (2013)

Pengaruh
Penerapan Total
Quality
Management,
Sistem
Penghargaan
(reward) dan
Budaya
Organisasi
Terhadap
Kinerja
Manajerial

Total Quality
Management,
Sistem
Penghargaan
(reward),
Budaya
Organisasi,
Kinerja
Manajerial

1. Total Quality
Management, Sistem
Penghargaan (reward)
dan Budaya Organisasi
berpengaruh positif
signifikan Terhadap
Kinerja Manajerial.

7. Cynthina N.
Kumentas, ISSN
2303.1147 jurnal
EMBA Vol.1
No.3 juni (2013:
796-805)
Universitas Sam
Ratulangi
Manado.

Pengaruh TQM,
Sistem
Pengukuran
Kinerja dan
Penghargaan
Terhadap
Kinerja
Manajerial.

TQM, Sistem
Pengukuran
Kinerja dan
Penghargaan.

1. Yang berpengaruh
terhadap kinerja
manajerial hanya
sistem pengukuran
kinerja.

2. TQM dan sistem
penghargaan tidak
berpengaruh terhadap
kinerja manajerial.

8. Nastiti Mintje
ISSN 2303-1174,
Jurnal EMBA
Vol.1 No.3
September (2013:
52-62)
Universitas Sam
Ratulangi
Manado.

Pengaruh TQM,
Sistem
Penghargaan
dan Sistem
Pengukuran
Kinerja
Terhadap
Kinerja
Mnajerial.

TQM, Sistem
Penghargaan,
Sistem
Pengukuran
Kinerja dan
Kinerja
Manajerial.

1. Sistem Penghargaan
dan Sistem
Pengukuran Kinerja
berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja
Manajerial.

2. Terdapat pengaruh
yang tidak signifikan
dari Total Quality
Management (TQM)
terhadap Kinerja
Manajerial.

Sumber: jurnal dan skripsi
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2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar II.1
Model Penelitian

Variabel indevenden Variabel devenden

Kerangka pemikiran teoritis menjadi suatu bentuk pola pemikiran

hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian. Berdasarkan telaah pustaka

dan kajian literatur didapati suatu bentuk kerangka berfikir yang

menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial yang

dapat kita lihat pada gambar diatas. Berdasrkan kerangka penelitian tersebut,

variabel independen dalam penelitian ini yaitu Total Quality Management,

Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Penghargaan (reward), Budaya Organisasi

Total Quality Management
(TQM)

(X1)

Sistem Penghargaan
(reward)

(X3)

Sistem Pengukuran Kinerja
(X2)

Kinerja Manajerial

(Y)

Budaya Organisasi

(X4)

Lingkungan Kerja

(X5)
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dan Lingkungan Kerja sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja

Manajerial.

2.6 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis terkait dengan permasalahan

yang dibahas dengan mengacu pada penelitian terdahulu dan telaah teoritis.

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel

atau lebih dalam rumusan proposit yang dapat diuji secara empiris. Hipotesis

dalam penelitian ini dikembangkan dari telaah teoritis sebagai jawaban

sementara dari masalah atau pernyataan penelitian yang memerlukan pengujian

secara empiris (Indriantoro dan Supomo, 2014:73).

2.6.1 Pengaruh Total Quality Management terhadap Kinerja Manajerial

Total Quality Management merupakan suatu sistem yang dapat

dikembangkan  menjadi pendekatan dalam menjalankan usaha untuk

memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas

produk, jasa, tenaga kerja, proses dan lingkupnya. Dalam hal ini, dengan adanya

TQM maka diharapkan dapat memberikan improvisasi pada kinerja manajerial

(Tjiptono 2008:4).

Penerapan TQM yang tinggi akan meningkatkan kinerja manajerial.

Manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja, jika pengukuran

kinerja yang tinggi dalam bentuk informasi yang diperlukan yang memberikan

umpan balik untuk perbaikan dan pembelajaran (Wulandari, 2013).
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Terdapat beberapa penelitian yang menguji hubungan antara total quality

management terhadap kinerja manajerial antara lain: Feisal (2016) dengan hasil

bahwa penerapan total quality management memiliki pengaruh terhadap kinerja

manajerial. Zul (2015) menyimpulkan bahwa total quality management memiliki

pengaruh terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari penelitian terdahulu yang telah

diuraikan di atas, maka hipotesis pertama yang dapat dibuat adalah:

H1 : Penerapan Total quality management berpengaruh signifikan terhadap

kinerja manajerial.

2.6.2 Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja

Manajerial

Sistem pengukuran kinerja yang baik dapat meningkatkan kualitas

informasi yang ada sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan realitas yang

ada di lingkungan perusahaan dngan hal ini efektivitas desain dapat diciptakan,

hal ini sejalan dengan teori kontijensi. Informasi kinerja yang komprehensif dari

sistem pengukuran kinerja akan memberikan informasi yang lebih spesifik dan

relevan untuk proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan

kinerja manajerial. Informasi kinerja memberikan para manajer prediksi yang

lebih akurat tentang keadaan lingkungan, sehingga menghasilkan sebuah

keputusan alternatif yang lebih baik dengan rangkaian tindakan yang lebih

efektif dan efisisen (Dewi, 2013).
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Dengan melakukan pengukuran kinerja perusahaan dapat menjalankan

rencana apa yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan

adanya sistem pengukuran kinerja para manajer akan mengetahui tercapai atau

tidaknya suatu perencanaan, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan tersebut. Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor

yang dapat meningkatkan keefektifan organisasi, situasi dan kondisi lingkungan

yang berubah-ubah (dinamis) menurut pihak manajemen untuk selalu mengikuti

perubahan, apabila tidak maka keputusan yang diambil serta tindakan organisasi

tidak akan sesuai dengan tujuan orgsnisasi (Wulandari, 2013).

Terdapat beberapa penelitian yang menguji pengaruh sistem pengukuran

kinerja manajerial antara lain: Feisal (2016) menyimpulkan bahwa sistem

pengukuran kinerja dan sistem penghargaan memiliki pengaruh terhadap kinerja

manajerial. Pada penelitian Zulaeha (2015) denga judul penelitian pengaruh

sistem pengukuran kinerja dan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial.

Hasilnya sistem pengukuran kinerja tidak berpengaruh terhadap kinerja

manajerial.

Berdasrkan uraian dan penjelasan dari penelitian terdahulu yang telah

diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H2 : sistem pengukuran kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial.
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2.6.3 Pengaruh Sistem Penghargaan (reward) terhadap Kinerja

Manajerial

Sistem reward artinya ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang

diterima atas prestasi kerja. Dalam konsep manajemen reward merupakan salah

satu alat untuk peningkatan motivasi para pegawai. Reward dapat berebentuk

banyak rupa, paling sederhana berupa kata-kata seperti pujian adalah salah satu

bentuknya, yang diharapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

(Alma,2010)

Reward juga merupakan salah satu strategi manajemen Sumber Daya

Manusia (SDM) untuk menciptakan keselarasan kerja antar staff dengan

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perusahaan (Restu 2013).

Jika orang merasakan bahwa reward yang diterima didasarkan atas kinerja yang

baik, maka motivasi orang untuk berusaha mencapai sasaran yang telah

ditetapkan akan tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika terdapat kemungkinan yang

rendah suatu kinerja memperoleh reward maka motivasi orang untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan akan rendah pula.

Begitu juga dengan sistem penghargaan (reward) yang berbasis kinerja

mendorong karyawan mengubah kecendrungan mereka dari semangat untuk

memenuhi kepentingan diri sendiri ke semangat memenuhi kepentingan

organisasi. Reward yang berbasis kinerja memberikan dua manfaat, yaitu

memberi motivasi dan memberi informasi (Dewi, 2013). Menurut penelitian

Wibowo (2008) hasil atau manfaat yang diharapkan dengan adanya sistem

penghargaan adalah menarik, memotivasi, mengembangkan, memuaskan dan
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mempertahankan pekerjaan agar tidak meninggalkan organisasi. Pada dasarnya

sistem penghargaan dapat memotivasi personel agar mencapai tujuan

perusahaan.

Begitu juga penelitian putro (2010:70) yang menyatakan adanya pengaruh

antara sistem reward terhadap kinerja manajerial dimana sistem reward

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil temuan tersebut menunjukkan

adanya pengaruh interaksi antara TQM dengan menggunakan sistem

penghargaan (reward) terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa pemberian reward merupakan pemotivasian yang kuat bagi

karyawan yang meningkatkan kualitas kinerjanya.

Terdapat beberapa penelitian antara lain: Zulaeha (2015), Nastiti (2013)

dan Cynthia (2013) yang meneliti tentang hubungan antara sistem reward dan

kinerja manajerialmenunjukkan bahwa reward dapat memepengaruhi kinerja

manajerial perusahaan. Berdasrkan uraian dan penjelasan dari penelitian

terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H3 : Sistem penghargaan (reward) berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial

2.6.4 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajerial

Budaya organisasi memiliki peranan penting dalam menentukan

pertumbuhan organisasi. Organisasi dapat tumbuh dan berkambang karena

budaya organisasi yang terdapat di dalamnya mampu merangsang kerja sumber

daya manusia di dalamnya, sehingga kinerja di dalam organisasi meningkat.
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Namun, tidak jarang pula organisasi yang hancur karena tidak mampu

memelihara budaya organisasi yang produktif (Uha, 2015:89).

Teori kontigensi memprediksi bahwa efektivitas desain suatu sistem sangat

bergantung pada interaksi perusahaan dan lingkungannya. (Uha, 2015:229)

menyatakan budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu dalam

organisasi. Merupakan satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap dan pola

perilaku yang mempengaruhi kinerja organisasi. Dengan adanya budaya

organisasi yang baik dan positif akan memungkinkan orang merasa termotivasi

untuk berkambang, belajar dan memperbaiki diri.

Setiap individu di dalam suatu organisasi tentu akan menyesuaikan

tindakan-tindakan yang dilakukan dengan budaya organisasi yang ada dan

budaya organisasi juga dijadikan acuan dalam menyesuaikan masalah di dalam

organisasi. Jika budaya organisasi suatu perusahaan baik maka hal ini tentu

berpengaruh kepada individu dal dalam suatu perusahaan terhadap peningkatan

kinerja manajerial. Terdapat beberapa penelitian yang menguji tentang pengaruh

budaya organisasi terhadap kinerja manajerial antara lain: (Cahyati, 2013),

(Feisal, 2016) dan (H. Teman, 2005) yang menyatakan bahwa budaya organisasi

berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari peneliti terdahulu yang telah

diuraikan diatas, maka hipotesis keempat yang dapat di buat adalah:

H4 : Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial.
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2.6.5 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Manajerial

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila

manusia yang berada didalamnya dapat melaksanakan kegiatannya secara

optimal, sehat, aman dan nyaman. Keseuaian lingkungan kerja dapat berdampak

dalam waktu yang lama, demikian juga dengan lingkungan kerja yang buruk

akan mengakibatkan sulitnya memperoleh sistem kerja yang efektif dan efisien.

Kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kinerja karyawan, para karyawan

menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja mereka, baik dari segi

kenyamanan pribadi maupun kemudahan melakukan pekerjaan dengan baik.

Lingkungan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan

lingkungan kerja non fisik. Terciptanya lingkungan kerja yang baik dapat

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja fisik dan lingkungan

kerja non fisik juga berpengaruh terhadap motivasi dan semangat kerja karyawan

karena apabila lingkungan kerja di perusahaan tersebut nyaman dan

menyenangkan tentunya karyawan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga

tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

Penelitian ini diperkuat oleh Ardana (2012:208) mengemukakan bahwa

“lingkungan kerja yang aman dan sehat terbukti berpengaruh terhadap

produktivitas”. Selain itu dikemukakan juga bahwa “kondisi kerja yang

menyenangkan dapat mencakup tempat kerja, dan fasilitas-fasilitas bantu yang

mempercepat penyelesaian pekerjaan”. Keberhasilan pembinaan moral dan

kegairahan kerja bergantung pada hal supervisi yang bermutu, Kondisi kerja

yang menyenangkan, adanya kesempatan untuk berpartisipasi, hubungan antar
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manusia yang harmonis dan meneyenangkan, dan adanya aturan main yang jelas

menjadi acuan berasama dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari peneliti terdahulu yang telah

diuraikan diatas, maka hipotesis keempat yang dapat di buat adalah:

H5 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja

manajerial.


