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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

Dalam melakukan suatu kegiatan suatu organisasi harus memperhatikan

anggota-anggotanya.Karena penunjang berhasil atau tidaknya suatu organisasi di

tentukan oleh anggotanya. Mereka menjadi perencana, pelaksana, dan pengendali

yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan apa yang telah menjadi tujuan suatu

organisasi.

Menurut Hasibuan (2002:15) manajemen sumber daya manusia adalah

suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan analisis pekerjaan,

evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan promosi, dan pemutusan hubungan

kerja guna mencapai tujuan yang terlah ditetapkan.

Tenaga kerja honorer merupakan bagian dari sumber daya manusia yang

menjadi pelaku untuk menunjang tercapainya tujuan, mempunyai pikiran,

perasaan, dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap

pekerjaannya. Sikap ini akan menentukan prestasi kerja, dedikasi, dan kecintaan

terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Namun yang terpenting dilihat

dari sini adalah kepuasan tenaga kerja honorer tersebut dalam bekerja.

Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam

organisasi.Hal ini disebabkan kepuasan kerja seperti malas, rajin, produktif dan

lain-lainnya, atau mempunyai hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang

sangat penting dalam organisasi.
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Hal diatas disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing

individu, semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan

keinginan individu tersebut. Maka akan tinggi kepuasan yang dirasakan.

Sebaliknya orang yang tidak puas terhadap pekerjaannya apapun factor-

faktor penyebab ketidakpuasan itu seperti misalnya gaji yang rendah, pekerjaan

yang membosankan, kondisi kerja yang kurang memuaskan dan sebagainya akan

cenderung menampilkan sikap dan perilaku yang negatif seperti terbengkalainya

pekerjaan, jarang masuk, dan sebagainya.

Jika tenaga kerja honorer tidak mempunyai kepuasan kerja yang

diharapkan maka dampak dari hal tersebut adalah timbulnya stress dalam bekerja

yang dapat mempengaruhi emosi, dan menjadi pemarah, agresif, dan tidak dapat

rileks sehingga terganggu dalam proses pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut Hasibuan (2002:202) factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan

kerja adalah:

1. balas jasa yang adil dan layak

a. Gaji adalah imbalan financial yang dibayarkan secara teratur

b. Upah adalah imbalan langsung yang dibayarkan dengan jumlah kerja

yang dicapainya

c. Insentif adalah imbalan langsung karena melebihi standar kerjanya

d. Kompensasi tak langsung adalah imbalan yang diberikan berdasarkan

kebijaksanaan pemimpin.

2. penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian

3. berat ringannya pekerjaan
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4. suasana lingkungan kerja

5. peralatan yang menunjang

6. sikap pemimpin dalam kepemimpinanya

Kepemimpinan yang efektif harus memnerikan pengarahan terhadap

usaha-usaha semua pekerjadalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Gitosudarno (2000:18) kepribadian adalah cara seseorang

bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ada sejumlah teori yang menjelaskan

tentang kepribadian yaitu:

a. Teori Psikonalitas

Teori ini mempunyai tiga kompenen yang berbeda yaitu id, ego, dan

superego.Id merupakan bagian yang mengandung kata hati untuk mengajar

keuasan dan menghasilkan kesenangan.Id dapat diibaratkan sebagai kawah

yang mendidih yang penuh dengan keinginan-keinginan yang ingin

dipuaskan tanpa mempertimbangkan apakah keinginan tersebut

dilaksanakan dengan melanggar norma-norma atau tidak.Superego

merupakan bagian dari sistem kepribadian yang bertindak sebagai

penengah dalam hal terjadinya pertentangan antara id dan superego.

b. Teori Pemenuhan

Teori ini didasarkan pada suatu premis bahwa manusia hanya memiliki

satu dasar kekuatan yang secara terus menerus mendorongnya kearah

pemenuhan aktualisasi diri.Menurut teori pemenuhan sifat yang

sebenarnya dari kepribadian manusia adalah berusaha unruk
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mempertahankan dan meningkatkan sejalan dengan tuntutan dari

masyarakat.

c. Teori Konsistensi

Teori ini menganggap bahwa kepribadian manusia dipelajari melalui

pengalamamn dalam interkasinya dengan lingkungan sekitarnya.Disebut

teori konsistensi karena orang selalu mencoba mempresepsikan dunia atau

lingkungan disekitarnya dan mengembangkan sikap, perilaku yang sesuai

dengan tuntutan dari lingkungannya.

2.2 Pengertian Kompensasi

Dalam suatu organisasi dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja

honorer adalah dengan melalui pemberian kompensasi agar tenaga kerja honorer

bekerja dengan semangat dalam menjalankan tugasnya.

Pada hakikatnya, pemeberian kompensasi adalah satu dari langkah

organisasi dalam meningkatkan kinerja tenaga kerja honorer. Dengan pemberian

kompensasi yang benar, para tenaga kerja honorer akan lebih terpuaskan dan

termotivasi dalam mencapai sasaran organisasi. Kompensasi sangat penting dalam

suatu organisasi, karena besarnya kompensasi yang diberikan akan mencemirkan

nilai bagi mereka, keluarga dan masyarakat.

Menurut Rivai (2004:357) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perisahaan.Pemberian

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya

manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan

individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.
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Selanjutnya menurut Rivai (2004:360) mengatakan komponen-komponen

kompensasi adalah:

a. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai

konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan dari

suatu organisasi. Atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang

diterima seorang karyawan.

b. Upah

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada

karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau

banyaknya pelayanan yang diberikan. Upah sifatnya tidak tetap dan dapat

berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan.Sedangkan gaji

bersifat tetap.

c. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan

karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Intensif merupakan

bentuk lain dari upah langsung diluar upah dan gaji yang merupakan

kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay

for performance plan).

d. Kompensasi tidak langsung (Fringe Benefit)

Merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan

perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan
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kesejahteraan para karyawan.Misalnya fasilitas-fasilitas, seperti asuransi,

tunjangan, uang pensiaun, dan lain-lain.

Adapun pendapat para ahli mengenai kompensasi sebagai berikut:

1. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa

untuk kerja mereka.(Umar,2001:16)

2. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja atau

pegawai sebagai balas jasa atas kerja mereka.(Handoko,2003:114)

3. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang maupun

tidakyang diterima karyawan atau pegawai sebagai balas jasa yang

diberikan organisasi atau pemerintah.(Hasibuan,200:133)

4. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan organisasi atau pemerintah

kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan cenderung diberikan

secara tetap.(Nitisamito,2006:102)

5. Kompensasi adalah merupakan imbalan atau balas jasa yang diberikan

pemerintah kepada pegawai.(Bone,2001:162)

Dari beberapa pendapat diatas tentang kompensasi, meskipun berbeda-

beda tapi mempunyai maksud yang sama,yatu kompensasi adalah merupak

keseluruhan pengeluaran pemerintah untuk membayar balas jasa yang diberikan

kepada pegawai baik itu secara finansial maupun non finansial .

1. Finansial adalah suatu yang diterima pegawai dalam bentuk gaji atau upah,

bonus, premi, asuransi, pengobatan, dan lainnya yang dibayarkan

pemerintah.
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2. Non finasial adalah dimaksud untuk mempertahankan pegawai dalam

bentuk jangka panjang berupa penyelenggaraan program-program

pelayanan bagi pegawai yang berupaya menciptakan kondisi dan

lingkungan kerja yang menyenangkan. Seperti rekreasi dan tempat

beribadah. (Mangkunegara,2005:190)

Menurut Simamora (2004:544) upah adalah merupakan basis bayaran

uang yang sering digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan.

Selanjutnya Maning (2000:20) mengatakan upah adalah suatu ukuran

untuk menilai kesejahtreraan tenaga kerja dan besarnya pendapatan.Sedangkan

dari sudut analisa ekonomi, upah adalah harga atau nilai sumber daya manusia dan

berfungsi dalam alokasi tenaga kerja.

Menurut Nitisamito, Hasibuan dan Bone kompensasi adalah segala sesuatu

yang berbentuk uang ataupun tidak yang diberikan sebagai balas jasa yang

diberikan kepada karyawan yang diberikan oleh perusahaan ataupun pemerintah.

Pada realitanya pemberian kompensasi pada tenaga honorer sudah berjalan

dengan cukup baik hanya saja dalam pemberiannya tidak sesuai dengan tenaga

mereka yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

2.2.1 Tujuan Pemberian Kompensasi

Pada dasarnya tujuan pemberian kompensasi adalah untuk melakukan tiga

hal yaitu:

1. Untuk menarik karyawan yang cukupkedalam organisasi

2. Untuk memotivasi karyawan agar memenuhi prestasi yang unggul

3. Untuk menciptakan masa dinas yang panjang. (Flippo,2001:55)
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Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi adalah

sebagai berikut:

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

2. Organisasi

3. Kemampuan keuangan pemerintah

4. Biaya hidup

5. Perintah.(Ranupandojo,2002:140)

Melihat tujuan pemberian kompensasi diatas, pada prinsipnya adalah

untuK meningkatkan loyalitas pegawai kepada atasan dan bekerja secara

professional dalam melayani mayarakat.Dengan adanya kompensasi tersebut

diharapkan terciptanya suasana lingkungan kerja yang hikmat tanpa ada rasa

penekanan dengan pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai.Dan selanjutnya

pegawai bekerja dengan aman.

2.3 Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan

pengertian performance sebagai hasil kerja atu prestasi kerja, namun sebenarnya

kenerja mempunyai makna yang lebih luas, bekan hanya hasil kerja, tetapi

bagaimana proses pekerjaan berlangsung Wibowo (2007:7)

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:169) kinerja adalah suatu usaha

meningkatka kemampuan, teknis, teoritis.Konseptual dan moral pegawai sesuai

dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan dengan tujuan untuk meningkatkan

keterampilan teknis melaksanakan pekerjaan pegawai.
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Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo ( 2007:7), mengemukakan

bahwa “ Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan

kontribusi pada ekonomi”.

Kinerja menurut Mahsun (2006:25), diartika sebagai “Kinerja

(performance) adalah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan,

program, kebujakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi

yang tertuang dalam strategi planing suatu organisasi.

Selanjutnya kinerja dapat diketahui dari jumlah pekerjaan yang telah

dilaksanakan dengan tepat waktu serta jabatan yang sesuai dengan tingkat

keahlian serta latar belakang pendidikannya.

Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Muchdasah Sinungan

(2000:110) bahwa factor-faktor kinerja dapat dilihat dari manusianya yang

meliputi:

a. Kualitas kerja

b. Tingkat keahlian

c. Latar belakang pendidikan/tingkat pendidikan

d. Struktur pekerjaan

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai dalam

menjalankan tugasnya dari kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang

diberikan kepadanya, sehingga kemampuan pegawai itu terlihat dari hasil dan

tingkat kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya.Dapat pula dikatakan

kinerja pegawai pada suatu organisasi adalah tingkat kemampuannya dalam
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pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.Untuk meningkatkan kinerja

para tenaga kerja honorer dan mencapai tujujuan yang telah ditetapkan, diperlukan

tenaga kerja yang bekerja secara maksimal dan memberikan fungsinya dengan

baik kepada masyarakat

M. Manulang (2002:151) mengemukakan kinerja pegawai dapat dilihat

dari kualitas hasil pekerjaan, kuantitas hasil pekerjaan, penyesuaian diri,

kehadiran (absensi).

Untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja honorer berarti menekan tenaga

kerja untuk bekerja dalam melaksanakan tugasnya guna tercapainya tujuan dari

suatu organisasi.namun di samping beban kerja yang diberikan kepada tenaga

kerja honorer harus diiringi cengan perangsang mereka dalam bekerja misalnya

dengan pemberian kompensasi, disamping itu juga dituntut kedisipilinan agar

berjalan dengan efektif dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan.

Menurut Mangku Negara(2005:9) kinerja pegawai adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selanjutnya Mangkunegara(2005:141), kinerja pegawai tersebut dapat

diukur dari:

1. Pengetahuan tentang pekerjaan

2. Kualitas kerja

3. Produktivitas

4. Adaptasi

5. Inisiatif dan pemecahan masalah
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6. Kerjasama

7. Tanggung jawab

8. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi

Menurut Sianipar (2000:5)mengartikan kinerja pegawai sebagai hasil kerja

dan fungsi pekerjaan  atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu.

Selanjutnya Seadarmayanti (2003:152), kinerja (performance) adalah sebagai

hasil kerja seseorang dan merupakannsuatu proses manajemen dari suatu

organisasi secara keseluruhan dimana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan secara

konkrit dan dapat (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Ada beberapa kata kunci dari definisi kinerja tersebut yaitu:

1. Hasil kerja pekerja

2. Proses atau organisasi

3. Terbukti secara konkrit

4. Dapat diukur

5. Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya penilaina kinerja.Begitu juga

dengan organisasi pemerintahan mengutamakan penilaian kinerja sebagai tolak

ukur seberapa jauh pegawai atau karyawan dala melaksanakan tugasnya dan

mencapai hasil kerja dan organisasi tersebut.

Dalam meningkatkan kinerja pegawai, berarti menuntut kemampuan

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya agar tujuan dari suatu organisasi

tercapai.Namun disamping itu etos kerja dan disiplin dari pegawai sangat dituntut

peningkatannya, agar waktu yang telah diberikan dalam melaksanakan pekerjaan
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bisa berjalan efektif. Sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap situasi

kerjanya akan menunjukkan sikap yang rendah dan tanpa semangat dalam

bekerja.situasi kerja yang di maksud antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja,

iklim kerja, kebijakan pemipmin, pola kepemimpinan dalam kondisi kerja.

2.3.1 Hal Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Setiap organisasi tentunya mempunyai suatu tujuan, dan untuk mencapai

tujuan tersebut tentunya di butuhkan tenaga kerja yang berkompeten dalam

menjalankan tugasnya.Organisasi pemerintah yang menjalankan roda

pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan ini dibutuhkan sumber daya

manusia yang handal dan memiliki etos kerja yang baik serta memberikan

pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Menurut M. Sinungan (2000:145) pola tingkah laku mempengaruhi

produktivitas karyawan, pola tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Adanya hasrat yang kuat melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah

menjadi norma, etika dan kaedah yang berlaku

b. Adanya perilaku yang di kendalikan

c. Adanya ketahanan.

Selanjutnya Malayu S.P Hasibuan (2001:69) dalam bukunya mengatakan

kinerja pegawai adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan teknis, toritis,

konseptual dan moral pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau

jabatan dengan tujuan meningkatkan keterampilan.
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Kinerja tenaga kerja honorer yang baik dapat dilihat dari jumlah pekerjaan

yang telah dilaksanakan dengan penggunaan waktu yang maksimal tanpa

membuang-buang waktu.

Menurut Harbaini Pasolong (2008:186), factor-faktor yang mempengaruhi

kinierja atau suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan

Pada dasarnya kemampuan menurut Robbins (2002:50),adalah suatu

kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu

pekerjaan.Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu kemampuan

intelektual dan kemampuan fisik.

2. Kemauan

Kemauan atau motivasi menurut Robbins (2002:208),adalah kesediaan

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi.

3. Energi

Menurut JordanE. Ayan (2002:47), adalah pemercik api yang

menyalakan jiwa. Tanpa adanya energy fisik yang mencukupi, perbuatan

pegawai terhambat.

4. Teknologi

Teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan oleh

individu atau suatu dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal untuk

membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.
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5. Kompensasi

Adalah suatu yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan balas jasa

atas kinerja dan bermanfaat baginya.

6. Kejelasan tujuan

Merupakan salah satufaktor penentu dalam pencapaian kinerja.Oleh

karena pegawai yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang

hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan atau kurang

efektif.

7. Keamanan

Keamanan pekerjaanadalah sebuah kebutuhan manusia yang

fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting

keamanan pekerjaan dari pada gaji atau kenaikan pangkat.

Dari penjelasan dapat ditarik kesimpulannya, bahwa kompensasi itu

berpengaruh terhadap kinerja pegawai.Semangat tinggi loyalitas dan keresahan

banyak dipengaruhi oleh besarnya kompensasi yang didapat.Pada umumnya,

pemogokkan kerja yang sering terjadi, sebagian besar disebabkan karena masalah

upah.Pembayaran kompensasi berdasarkan keterampilan, sebenarnya dalam

kondisi tertentu dapat meningkatkan kinerja. Bagi karyawan atau pegawai yang

memiliki keterampilan yang dapat diandalkan, maka pemberian kompensasi

berdasarkan keterampilan akan dapat meningkatkan kinerja.

Kompensasi seharusnya diberikan secara wajar kepada tenaga kerja

honorer, kompensasi yang dimaksud bisa berupa apa saja, seperti pemberian upah,

pemberian bonus, dan lain-lain.
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2.3.2 Penilaian Kinerja

Dalam suatu organisasi sanagat dibutuh sumber daya manusia yang handal

dalam menjalankan organisasi tersebut, oleh sebab itu, sangat dibutuhkan kinerja

yang baik serta adanya penilaian terhadap  para tenaga kerja honorer sebagai

perangsang dalam bekerja. Dalam hal ini seorang pemimpin harus jeli melihat

bawahan dengan tugas yang diberikan benar-benar dikerjakan dengan baik.Jika

kedapatan tak sesuai dengan harapan, maka harus diberi peringatan atau sanksi

bagi yang tidak patuh.

Senada dengan itu  tenaga kerga honorer atau yang di sebut dengan

pegawai tidak tetap daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan mengenai pokok-

pokok yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan pekerjaan tersebutadalah:

1. Penilaian kinerja yang di lakukan oleh atasan langsung tenaga kerja

honorer.

2. Dalam daftar penilaian pelaksanaan tenaga kerja honorer unsur-unsur yang

dinilai adalah:

a. Kesetiaan

b. Prestasi kerja

c. Tanggung jawab

d. Ketaatan

e. Kejujuran

f. Kesetian

g. Kepemimpinan
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2.3.3 Pengaruh Kompensasi Terhadap Peningkatan Kinerja

Berbicara tentang kebijakan pemberian kompensasi, pada umumnya hanya

tertentu pada jumlah yang dibayarkan kepada pegawai.Apabila jumlah

kompensasi telah cukup memadai, berarti sudah cukup layak dan memadai bagi

suatu organisasi belum tentu bagi pegawai.Menurut Harbani Pasolong(2008:188)

yang mengatakan bahwa jika pegawai mendapatkan kompensasi yang setimpal

dengan hasil kerjanya, maka pegawai dapat bekerja dengan tenang dan

tekun.Akan tetapi bila pegawai merasa kompensasi yang diterima jauh dari

memadai, maka pegawai memikir mendua, yaitu berusaha mencari penghasilan

tambahandi luar, sehingga menyebabkan pegawai sering mangkir.

2.3.4 Ayat Al Quran Tentang Etos Kerja/Kinerja

Allah SWT menjadika semua yang ada dibumi sebagai lahan untuk

mencari rezeki.Oleh karena itu, bertebaranlah dimuka bumi ini untuk mencari

anugerah dari Allah SWT.Al Quran menganjurkan kita agar bersikap disiplin dan

menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Rasulullah SAW bersabda “

bahwa siapa yang amal usahanya lebih baik dari hari kemarin, maka orang itu

termasuk yang beruntung, dan jika amal usahanya sama dengan yang kemarin

termasuk orang yang rugi, dan jika amal usahanya lebih buruk dari yang

kemarin, maka ia termasuk orang yang terkutuk. “ (HR.Tabrani)

Hadist tersebut adalah anjuran agar amal dan usaha seseorang meningkat

dari ke hari dengan menambah pengetahuan, keterampilan, keuletan, kesabaran,

kegigihan, dan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat dipastikan produktivitas

kerja untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya meningkat.
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Surah An Nisa Ayat 32 tentang dorongan agar rajin bekerja

ا اْكتََسبُوا َولِلنَِّساِء  َجاِل نَِصیٌب ِممَّ ُ بِِھ بَْعَضُكْم َعلَى بَْعٍض لِلرِّ َل هللاَّ َوَال تَتََمنَّْوا َما فَضَّ

َ َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء َعلِیمً  َ ِمْنفَْضلِِھ إِنَّ هللاَّ ااْكتََسْبَن َواْسأَلُوا هللاَّ ) 32ا (نَِصیٌب ِممَّ

Artinya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah

kepada sebahagiaan kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.

(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka

usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari pada apa yang

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat diatas dapat kita jabarkan, bahwa sebagai seorang muslim harus

membiasakan diri memiliki perilaku terpuji, diantaranya sebagai berikut:

a. Menuntut ilmu sebaik-baiknya untuk bekal masa depan dan bekerja keras

karena manusia adalah khilafah dimuka bumi dan bertugas

memakmurkannya

b. Tidak merugikan orang lain, dan bersikap santun

c. Memberikan pelayanan dan penghargaan kepada orang lain

d. Mencintai pekerjaan walau sekecil apapun

e. Memiliki budaya yang tinggi, tidak sombong dan selalu berdoa

f. Menyadari bahwa Allah menciptakan sesuatu beserta kekurangan dan

kelebihannya

g. Selalu ingat kepada Allah dimanapun ia mampu untuk berusaha
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Surah Al Jumuah Ayat 9-10 tentang keseimbangan antara bekerja dan

ibadah

َخْیٌرلَُكْمإِْنُكْنتُْمتَْعلَُمون ( 9 )

الةُفَاْنتَِشُروافِیاألْرِضَواْبتَُغواِمْنفَْضِالللَِّھَواْذُكُروااللَّھََكثِیًرالََعلَّكُ  فَإَِذاقُِضیَتِالصَّ

ْمتُْفلُِحونَ  ( 10 )

9.“Hai orang-orang yang beriman,apabila diseru untuk menunaikan shalat

jum’at maka  bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual

beli ( a )Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

10. “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi;

dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu

beruntung”

( a ) maksudnya: Apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari

jum’at, maka kaum muslimin wajib segera memenuhi panggilan muazzin itu dan

meninggalkan semua pekerjaan.

Dalam beribadah dan bekerja, islam membimbing umatnya melalui Al

Quran dan sunnah agar selalu seimbang (tawazun) dalam segala hal.

a. Tawazun dalam beribadah

Ruang lingkup ibadah sangat luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu,

beribadah menurut syariat islam harus sesuai dengan kemampuan. Yang

wajib harus dilakukan dengan sepenuhnya ( rukun islam), sedangkan yang

Sunnah dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya anjuran juga perlu

dilaksanakan dengan baik. Bekerja harus sesuai dengan kemampuan dan
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keahlian yang dimiliki tanpa memaksakan diri.Allah tidak pernah

membebani manusia, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

b. Tawazun dalam bekerja

Bekerja merupakan suatu usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sehar-hari.Dalam bekerja dan beribadah kepada

Allah, konsep tawazun sangat diperlukan.

Jadi, dari ayat diatas dapat disimpulkan hubungannya dengan etos

kerja/kinerja adalah sebagai berikut:

a. Allah menciptakan semua yang ada dibumi sebagai lapangan untuk

mencari rezeki. Oleh sebab itu manusia di anjurkan bertebaran dimuka

bumi ini untuk mencari anugerah Allah

b. Disamping itu, manusia diwajibkan untuk berikhtiar atau berusaha untuk

memperoleh karunia dan rezeki dari Allah sesuai dengan profesi atau

keahliannya masing-masing dan melarang iri hati antar sesama

c. Namun disamping itu juga, harus seimbang (Tamazun) antar dunia dan

akhirat. Allah menciptakan manusia dalam keadaan seimbang dan sesuai

dengan kebutuhan manusia itu sendiri untuk hidup dan beribadah kepada-

Nya.

2.4 Pengertian Honorer

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 Pasal 1 yang dimaksud

dengan : 1.Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas

tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang

mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di

lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Instansi adalah

instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota.

2.5 Penelitian Terdahulu.

1. Kartika Tri Rahmawati “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja

Karyawan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912

Cabang Pasuruan Kota”

2. Nafatali Febiyanti “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai

pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Banten”

3. Saharudin “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor

Walikota Pekanbaru.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dengan memperhatikan

telaah pustaka dan teori-teori yang ada, maka penulis mengemukakan hipotesis

sebagai dugaan sementara penelitian.

“ Diduga Kompensasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Tenaga Kerja Honorer di

Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pasar Kab.Rokan Hilir”.
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2.7 Defenisi Konsep

Menurut J.J.J.M. Wuisman dalam buku Nurul Zuriah (2009:6)operasional

konsep adalah“ langkah yang di gunakan untuk menentukan kondisi empiris yang

kiranya berguna untuk menguji setiap hipotesis”

Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir untuk tidak terjadi

tummpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing

konsep guna menghindari salah pengertian.

Penelitian ini konsep yang perlu dijelaskan:

1. Kompensasi

Menurut Rivai (2004:357)kompensasi merupakan sesuatu yang di terima

karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan.Pemberian

kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya

manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan

individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian.

2. Kinerja

Adalah hasil kerja yang dilakukan dengan usaha dan kemampuan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi atau

instansi.sedangkan kinerja tenaga kerja Honorer di kantor Dinas Kebersihan

Pertamanan dan Pasar Kab. Rokan Hilir adalah prestasi kerja ( baik atau buruk)

selam menjalankan tugas atau pekerjaannya.

Adapun indikator penelitian ini antara lain:

1. Indikator kompensasi sebagai berikut :
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a. Gaji

b. Upah

c. Intensif

d. Kompensasi tak langsung

2. Indikator Kinerja

a. Kualitas kerja

b. Tingkat keahlian

c. Latar belakang pendidikan/tingkat pendidikan

d. Struktur pekerjaan

2.8 . Variabel Penelitian

X : Kompensasi Y : Kinerja
1. Gaji
2. Upah
3. Insentif
4. Kompensasi tak langsung
Rivai (2004:357)

1. Kualitas kerja
2. Tingkat keahlian
3. Latar belakang pendidikan/

tingkat pendidikan
4. Struktur pekerjaan
Muchadas Sinungan (2000:110)


