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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kepuasan Kerja

2.1.1 Pengertian kepuasan kerja

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seseorang merasakan kepuasan

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian

produktivitas karyawan akan meningkat secara optimal. Kepuasan (job

satisfaction) merujuk pada sikap umum seseorang individu terhadap

pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap

positif terhadap pekerjaan itu, sebaliknya jika seseorang yang tidak puas dengan

pekerjaan menunjukkan sikap negatif terhadap pekerjaan itu.

Kepuasan kerja adalah suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian

diri yang sehat dari pada karyawan terhadap kondisi dan stuasi kerja, termasuk

didalamnya upah, kondisi sosial, kondisi fisik, dan kondisi psikologis (Waluyo,

2009 : 180).

Kepuasan kerja merupakan sebuah kondisi akhir (end stated) yang timbul

karena tercapainya tujuan tertentu sebagaimana yang diharapkan sebelumnya

(Winardi, 2004 : 137).

Menurut Sopiah (2008 : 170) kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan

emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi kerja, tangapan emosional bisa

berupa perasaan puas (positif) atau tidak puas (negatif). Bila secara emosiaonal
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puas berarti kepuasan kerja tercapai dan sebaliknya bila tidak maka berarti

karyawan tidak puas, kepuasan kerja dirasakan karyawan setelah karyawan

tersebut membandingkan antara apa yang dia harapan akan dia peroleh dari hasil

kerjanya dengan apa yang sebenarnaya  dia peroleh dari hasil kerjanya.

Kepuasan Kerja merupakan sejauhmana individu merasakan secara positif

atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas dalam

pekerjaannya (Marihot, 2002 : 285), Kepuasan kerja adalah sesuatu perasaan yang

menyongkong atau tidak menyongkong diri pegawai yang berhubung dengan

pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya (Mangkunegara, 2004 : 243).

Locke dalam Luthans (2006 : 243) memberikan definisi komprehensif dari

kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan

menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah ”keadaan emosi yang senang atau

emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja

seseorang.Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa

baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Secara umum,

kepuasan kerja adalah sikap yang paling penting dan sering dipelajari.

Kepuasan kerja adalah perasaan emosi yang menyenangkan atau positif

yang dihasilkan dari penilaian kerja seseorang atau pengalaman kerja. Terdapat

tiga dimensi penting dalam kepuasan kerja yaitu :

1. Kepuasaan adalah respon emosional dari situasi kerja.

2. Kepuasan kerja adalah seberapa hasil yang didapatkan atau apakah

hasil yang diperoleh sesuai dengan harapan

3. Kepuasan kerja menggambarkan pula perilaku

Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan kerja adalah suatu

respon yang menggambarkan perasaan dari individu terhadap pekerjaannya.
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Kepuasan kerja adalah kombinasi dari kepuasan dan efektif individu dalam

perusahaan. Kepuasan afektif didapatkan dari seluruh penilaian emosional yang

positif dari pekerjaan karyawan. Kepuasan afektif ini difokuskan pada suasana

hati mereka saat bekerja. Perasaan positif atau suasana hati yang positif

mengindikasikan kepuasan kerja. Sedangkan kepuasan kerja kognitif adalah

kepuasan yang didapatkan dari penilaian logis dan rasional.

Dalam dunia kerja kepuasan itu salah satunya bisa mengacu pada

kompensasi yang diberikan perusahaan, baik termasuk gaji atau imbalan dan

fasilitas kerja yang lainnya. Konteks “puas” dapat ditinjau dari tiga sisi, yaitu

individu akan merasa puas apabila dia mengalami hal- hal berikut ini menurut

Rivai ( 2004 ; 477 ) :

1. Apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu

tersebut lebih dari yang diharapkan. masing-masing pribadi memiliki

target pribadi. Apabila mereka termotivasi untuk mendapatkan target

tersebut, mereka akan berkerja keras. Pencapaian hasil kerja keras akan

membuat individu merasa puas.

2. Apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan.

Apabila individu memperoleh hasil yang lebih besar standar yang telah

ditetapkan perusahaan, maka individu tersebut memiliki produktivitas

yang tinggi dan layak mendapatkan penghargaan dari perusahaan.

3. Apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang

diminta dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan konsisten

untuk setiap saat dapat ditingkatkan setiap waktu.
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Kepuasan kerja merupakan suatu efektivitas atau responden emosional

terhadap berbagai aspek pekerjaan. Puas atau tidaknya seseorang terhadap

pekerjaannya memiliki berbagai penyebab diantaranya :

1. Pemenuhan kebutuhan, kepuasan ini ditentukan oleh karakteristik dari

sebuah pekerjaan yang memungkinkan individu untuk memenuhi

kebutuhannya.

2. Ketidak cocokkan, pada saat harapan lebih besar dari pada yang diterima

maka akan muncul ketidak puasan kerja tersebut.

3. Pencapaian nilai, dimana seseorang karyawan ingin dihargai setiap

pekerjaan yang dihasilkannya, untuk para manajer dapat meningkatkan

kepuasan kerja karyawan.

4. Persamaan, didalam pekerjaan mendapatkan perlakuan yang sama dalam

hal keadilan yang diberikan.

5. Komponen watak/genetik, dimana hal ini didasari pada keyakinan bahwa

kepuasan kerja merupakan sebagai fungsi dari sifat pribadi maupun faktor

genetik.

Menurut Suratman (2003 ; 112) ada lima dimensi yang berhubungan

dengan kepuasan kerja, yaitu :

1. Upah atau imbalan, upah merupakan penetuan penting dalam menentukan

kepuasan kerja, karena merupakan instrument dalam memenuhi banyak

kebutuhan-kebutuhan karyawan.
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2. Pekerjaan itu sendiri, bersama-sama dengan upah, isis dari pekerjaan itu

sendiri memainkan bermacam-macam peran utama dalam menentukan

bagaimana karyawan puas terhadap pekerjaannya.

3. Kesempatan promosi, promosi dan jabatan tinggi dalam perusahaan

melibatkan kesempatan positif dalam peyelia, isi kerja dan upah.

4. Penyelia, seperti halnya ini memiliki tingkat sedang dalam menentukan

kepuasan kerja.

5. Rekan kerja (the work group ) karyawan akan senang jika memiliki

kesempatan untuk bercakap-cakap (conversation).

Menurut Hasibuan ( 2003 ; 223 ) tolak ukur tingkat kepuasan kerja yang

mutlak tidak ada, karena setiap individu dan karyawan berbeda standar

kepuasannya. Indikator kepuasan ini hanya diukur dengan disiplin, moral kerja,

dan jika trun over kecil maka secara relatif kepuasan kerja karyawan baik dan

begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian kepuasan terjadi apabila ada penyesuaian diantara ciri-

ciri pekerjaan dan keinginan karyawan. Kepuasan kerja menyatakan jumlah

kesesuaian harapan seseorang terhadap pekerjaan dengan imbalan yang

disediakan oleh perusahaan. Oleh karna itu, kepuasan kerja sangat penting untuk

dipahami karena hal itu menyatakan kondisi karywan atau manusia pada

umumnya.

Mangkuprawira (2004: 196) menjelaskan bahwa jika kompensasi dikelola

dengan baik, maka kompensasi dapat membantu perusahaan untuk mencapai
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tujuan dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik.

Sebaliknya, tanpa kompensaswi yang cukup, karyawan yang ada sangat mungkin

untuk meningalkan perusahaan dan untuk melakukan penempatan kembali dengan

mudah.

Menurut Umar (2005:119) dalam buku “riset sumber daya manusia dalam

orgnisasi “Labour Trun Over adalah karyawan yang keluar dari perusahaan untuk

bekerja diperusahaan lain, hal ini tentunya tantangan khusus bagi pengembangan

sumber daya manusia, karena kejadian-kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan,

kegiata-kegiatan pengembangan harus mempersiapkan setiap saat penggantiannya

karyawan yang keluar, dilain pihak dalam banyak kasus nyata, program

pengembangan perusahaan yang sangat justru meningkatkan perputaran tenaga

kerja.

Ada pun cara untuk mengukur tingakat labour trun over adalah dengan

menggunakan rumusan sebagai berikut :Hasibuan (2001 :58)

Labour Trun Over =
Jumlah Karyawan yang keluar

X 100 %

Rata-rata karyawan akhir tahun

Sedangkan untuk menentukan jumlah rata-rata karyawan adalah :

Rata-rata karyawan =
jumlah karyawan awal tahun +jumlah karyawan akhir tahun

2
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2.1.2 Variabel-Variabel Kepuasan Kerja

Menurut Prabu (2004; 177), kepuasan kerja berhubungan dengan variabel-

variabel seperti trun over, tingkat absensi, umur dan tingkat pekerjaan.

1. Trun over

Kepuasan kerja lebih tinggi dihubungkan dengan trun over karyawan

yangrendah. Sedangkan karyawan yang kurang puas biasanya trun over

lebih tinggi.

2. Tingkat ketidak hadiran (absensi)

Karyawan yang kurang puas cendrunghadiran tinggi. Mereka sering tidak

hadir dengan alasan yang tidak logis dan subjektif.

3. Umur

Ada cendrungan karyawan yang tua lebih merasa puas dari pada karyawan

yang lebih muda. Hal ini diasumsikan bahwa karyawan yang tua lebih

berpengalaman menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.

4. Tingkat pekerjaan

Karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi cenderung

lebih puas dari pada karyawan yang menduduki tingkat pekerjaan yang

lebih rendah.
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2.1.3 Hubungan Antara Kepuasan Kerja dan labor Trun Over

TINGGI

Kepuasan pergantian karyawan (labour trun over)

kerja

keluarnya karyawan

Labour Trun Over

RENDAH TINGGI

Gambar diatas menunjukan bahwa kepuasan kerja yang lebih rendah

biasanya akan mengakibatkan perputaran karyawan lebih tinggi. Para karyawan

yang kurang mendapat kepuasan kerja juga cendrung lebih sering mengalami

keluarnya karyawan dari perusahaan.

2.1.4 Teori Kepuasan Kerja

Menurut Rivai (2004 ; 477) Ada beberapa teori yang berhubungan dengan

kepuasan kerja yaitu teori ketidak sesuaian (Discrepancy theory), teori keadilan

(equity theory) dan teori dua faktor (Two Faktor Theory). Untuk lebih

lengkapnya ketiga teori ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori ketidak sesuaian (Discrepancy theory)

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga
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apabila kepuasan diperoleh melebihi yang diinginkan, maka orang akan lebih puas

lagi, kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu yang

dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai.

2. Teori keadilan (Equity theory)

Menurut teori ini orang akan merasa puas atau tidak tergantung pada ada

atau tidaknya keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Komponen

utama dalam teori ini adalah input, hasil, keadilan dan ketidak adilan. Input adalah

faktor bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung pekerjaannya seperti

pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan atau

perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaanya. Hasilnya

adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seseorang karywan yang diperoleh

pekerjaannya seperti gaji/upah, keuntungan sampingan, simbol, status,

penghargaan dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi.

3. Teori dua Faktor ( Two factor theory)

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketidak puasan kerj aitu merupakan

hal yang berbeda teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan menjadi dua

kelompok yaitu :

a. Satissfies atau motivator

Satissfies adalah faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber

kepuasan kerja yang terdiri dari : pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada

kesempatan untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan

promosi.
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b. Dissatisfies (hygiene factor)

Dissatisfies adalah faktor-faktor yang menjadi sumber ketidak puasan yang terdiri

dari : gaji, upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan status.

2.1.5 Faktor- faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja

Kepuasan kerja merupakan faktor yang penting bagi sesorang untuk

mendapatkan pekerjaan dengan baik. Namun banyak alasan yang mendasari

mengapa seseorang mengalami ketidak puasan bekerja yang berakibat hasil kerja

seseorang anjlok dibawah standar.

Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. Jika karyawan

puas dengan pekerjaannya, maka ia akan betah bekerja pada organisasi tersebut. Dengan

mengerti output yang dihasilkan, maka perlu kita ketahui penyebab yang bisa

mempengaruhi kepuasan tersebut. Ada lima faktor penentu kepuasan kerja yang disebut

dengan Job Descriptive Index (JDI) (Luthans, 2006 : 243) yaitu :

1. Pekerjaan itu sendiri

Tingkat dimana sebuah pekerjaan menyediakan tugas yang

menyenangkan, kesempatan belajar dan kesempatan untuk mendapatkan tanggung

jawab.

2. Gaji

Sejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini dipandang

sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkaan dengan orang lain dalam

organisasi.
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3. Kesempatan promosi

Karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan

memperluas pengalaman kerja, dengan terbukanya kesempatan untuk kenaikan

jabatan.

4. Pengawasan

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan

perilaku.

5. Rekan kerja

Kebutuhan dasar manusia untuk melakukan hubungan sosial akan

terpenuhi dengan adanya rekan kerja yang mendukung karyawan. Jika terjadi

konflik dengan rekan kerja, maka akan berpengaruh pada tingkat kepuasan

karyawan terhadap pekerjaan.

Menurut Husnan (2003 ; 34) berikut faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan kerja :

1. Imbalan yang mungkin dirasakan kurang memadai

2. Kondisi kerja yang dipandang kurang memuaskan

3. Situasi lingkungan kerja yang tidak mendukung

4. Perlakuan yang dirasakan tidak adil

5. Kurangnya jaminan masa depan karyawan

6. Terjadinya konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memuaskan.

Menurut Robbin Efendi Hariandja (2003 ; 291), faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja yang berkaitan dengan beberapa Aspek-aspek,

yaitu :
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1. Gaji, yaitu bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari pelaksanaan

kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil.

2. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah

memiliki elemen yang memuasakan.

3. Rekan kerja, yaitu seseorang dapat merasakan rekan sekerjanya sangat

menyenangkan atau tidak menyenangkan.

4. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah atau petunjuk

dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan bagi

seseorang atau menyenangkan dan hal ini dapat mempengaruhi kepuasan

kerja.

Menurut pendapat lain Prabu (2004 ; 120) adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu :

1. Faktor psikologik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan

karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap

kerja. Bakat dan keterampilan.

2. Faktor sosial, merupakan yang berhubungan dengan interaksi sosial baik

antara sesama karyawan maupun atasan.

3. Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan

kerja dan fisik karyawan, meliputi jenis karyawan, kondisi kesehatan karywan,

umur dan lain-lain.

4. Faktor finansial, merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan
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sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi dan

sebagainya.

Pada dasarnya ada beberapa faktor penyebab timbulnya rasa ketidak

puasan dari karyawan atau kelompok kerja dalam suatu perusahaan, misalnya

karena tingkat pengawasan kurang baik, kondisi kerja rendah, konflik diantara

sesama rekan kerja, dengan atasan atau bawahan, kurang rasa aman, terbatasnya

kesempatan untuk maju dan pekerjaan yang dirasakan tidak sesuai.

Studi yang sangat komprehensif tentang kepuasan dari pekerjaan yang

dikenal sebagai The cornell studies of  job statisfaction mengungkapkan bahwa

kepuasan dari pekerjaan terdiri dari 5 (lima) macam aspek yang relatif

indenvenden.

The cornell studies menunjukan bahwa kepuasan dari pekerjaan terdiri

dari:

1. Pekerjaan itu sendiri

2. Pembayaran (upah-gaji)

3. Supervisi

4. Kesempatan untuk promosi

5. Cir-ciri atausifat para rekan kerja

Faktor-faktor yang dikemukakan juga berubah artinya bagi individu

tertentu maksudnya apa yang dianggap memuasakan hari ini, mugkin esok hari

tidak lagi karena kebutuhan dan tujuan-tujuan individu berubah (Winardi, 2004 :

365).
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Pendapat lain menurut Marihot (2002 : 291) ada beberapa aspek yang

berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kerja yaitu :

1. Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diteriama seseorang sebagai akibat dari

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan rasa adil

2. Pekerjaan itu sendiri, yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang apakah

memiliki elemen yang memuaskan.

3. Rekan kerja, yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa

berinteraksi dalam pelaksaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan

kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan.

4. Atasan, yaitu seseorang yang senantiasa memberi perintah dalam

pelaksanaan pekerjaan. Cara-cara atasan dapat tidak menyenangkan atau

tidak menyenangkan bagi seseorang atau menyenangkan dalam hal

mempengaruhi kepuasan kerja.

5. Promosi, yaitu kemungkinan dapat berkembang melalui kenaikan jabatan.

Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk naik

jabatan atau tidak.

6. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan psikologis.

Sedangkan pendapat Shopiah (2008 : 172) klasifikasi aspek-aspek yang

berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah: temen kerja, keamanan kerja,

kondisi kerja, komunikasi, promosi, gaji, pekerjaan itu sendiri, supervisi,

janggung jawab,pengakuan, prestasi kerja, dan kesempatan untuk berkembang.
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2.16. Korelasi kepuasan kerja

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variable lain dapat bersifat positif

atau negatif. Kekuatan hubungan mempuyai rentang dari lemah sampai

kuat.Hubungan yang kuat menujukan bahwa atasan dapat mempengaruhi dengan

signifikan variable lainnya dengn meningkatkan kepuasan kerja Kreitner dan

Kinicki (2002 :226).

Beberapa korelasi kepuasan kerja sebagai berikut :

1. Motivasi

Antara motivasi dan kepuasan kerja terdapat hubungan yang positif dan

signifikan.Karena kepuasan dengan pengawasan/supervise juga mempuyai

korelasi signifikan dengan motivasi, atasan/manajer disarankan.

Mepertimbangkan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi kepuasan pekerja

sehingga mereka secara potensial dapat meningkatkan motivasi pekerja melalui

berbagai usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja.

2. Pelibatan kerja

Hal ini menujukan kenyataan dimana individu secara pribadi dilibatkan

dengan peran kerjanya.Karena perlibatan kerja mempuyai hubungan dengan

kepuasan kerja, dan peranatasan/manajer perlu didorong memperkuat lingkungan

kerja yang memuaskan untuk meningkatkan keterlibatan kerja.

3. Organizational citizenship behavior.

Merupakan perilaku pekerja diluar dari apa yang menjadi tugasnya.
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4. Organizational commitment.

Mecerminkan tingkatan dimana individu mengidentifikasikan dengan

organisasi dengan kepuasan terhadap hubungan yang sifnifikan dan kuat, karena

meningkatkannya kepuasan kerja akan menimbulkan tingkatan komitmen yang

lebih tinggi.

5. Ketidak hadiran

Antara ketidak hadiran dan kepusan terhadap korelasi negative yang

kuat.Dengan kata lain apabila kepuasan meningkat, ketidak hadiran akan turun

6. Perputaran (turnover)

Hubungan antara perputaran dengan kepuasan adalah negative.Dimana

perputaran dapat menggangu kontinuitas organisasi dan mahal sehingga

diharapkan atasan/manajer dapat meningkatkan kepuasan kerja dengan

mengurangi perputaran.

7. Perasaan strees

Antara perasaan strees dengan kepuasan kerja menunjukan hubungan

negative dimana dengan meningkatkan kepuasan kerja akan mengurangi dampak

negative strees.

2.17. Hubungan kompensasi dengan kepuasan kerja karyawan

Berbicara tentang kebijakan pemberian kompensasi, umumnya hanya

tertuju pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan. Apabila jumlah

kompensasi telah cukup memadai, berarti sudah cukup layak dan baik.

Permasalahannya sebenarnya tidak sesederhana itu, sebab cukup memadai

menurut kacamata perusahaan, belum tentu dirasakan cukup oleh karyawan yang
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bersangkutan. Pengaruh kompensasi terhadap karyawan sangatlah besar.

Semangat kerja yang tinggi, kekerasan dan loyalitas karyawan banyak

dipengaruhi oleh besarnya kompensasi.

Meskipun kompensasi bukan merupakan satu-satunya faktor yang

mempengaruhi kepuasan dan prestasi kerja karyawan, akan tetapi diyakini bahwa

kompensasi merupakan salah satu faktor penentu dalam membangkitkan kepuasan

karyawan yang dapat menimbulkan prestasi kerja yang tentu saja akan

memotivasikan karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Jika

karyawan merasa bahwa usahanya dihargai dan jika perusahaan menerapkan

system kompensasi yang tekait dengan evaluasi pekerjaan maka perusahaan telah

mengoptimalkan motivasi.

Kompensasi dapat berperan dalam meningkatkan prestasi kerja dan

kepuasan karyawan jika kompensasi dirasakan :

1. Layak dengan kemampuan dan produktivitas pekerja

2. Berkaitan prestasi kerja

3. Menyesuaikan dengan kebutuhan individu

Kondisi-kondisi tersebut akan meminimalkan kepuasan diantara karyawan

apabila kompensasi terpenuhi sehingga akan menimbulkan prestasi kerja untuk

mencapai target kedepan bagi karyawan.
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2.2 Kompensasi

2.2.1 Pengertian Kompensasi

Suatu cara departemen personalia meningkatkan semangat kerja, motivasi

dan kepuasan kerja karyawan melalui pemberian kompensasi. Pada hakekatnya

dalam manajemen personalia seperti halnya dalam menetapkan kompensasi

adalah salah salah satu dari fungsi operasional yang sangat penting, apakah

kompensasi yang diberikan secara benar sehingga para karyawan akan lebih

terpuaskan dan motivasi yang tinggi unuk mencapai sasaran-sasaran organisasi.

Kompensasi merupakan persoalan penting bagi perusahaan, dimana

kompensasi merupakan unsur pembiayaan. Sedangkan bagi karyawan kompensasi

sebagaimana kita ketahui, kompensasi adalah sebagai salah satu alat motivasi

utama dari manajemen perusahaan yang mendorong semangat kerja dan prestasi

karyawan secara langsung, karna kompensasi menyangkut dengan kebutuhan

hidup karyawan. Kompensasi merupakan masalah sensitif, karna selain itu

menjadi daya pendorong seseorang untuk berkerja, juga karena berpengaruh

terhadap kepuasaan kerja dan prestasi kerjanya.

Sebagaimana dikemukakan oleh siagian (2006:253) bahwa suatu sistem

kompensasi atau imbalan yang baik adalah suatu sistem yang mampu menjamin

kepuasan para anggota organisasi yang pada gilirannya memungkinkan organisasi

memperoleh, memelihara dan memperkerjakannya sejumlah orang yang dengan

berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan

organisasi.
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Kompensasi merupakan masalah yang sangat penting didalam suatu

organisasi/perusahaan baik menyangkut dengan kepentingan perusahaan maupun

karyawan. Bagi karyawan, kompensasi menyangkut dengan kebutuhan hidup dan

kepuasan karyawan, sedangkan bagi perusahaan menyangkut dengan pencapaian

tujuan perusahaan.

Dengan demikian masalah kompensasi ini merupakan hal yang rumit

dihadapi oleh perusahaan. Namun demikian, perusahaan harus mengutamakan

kebijakan kompensasi yang tepat dalam rangka meningkatkan kepuasan

karyawan.

Dalam kaitan ini, Handoko (2003;155) mengemukakan bahwa masalah

kompensasi merupakan fungsi manajemen personalia yang paling sulit dan

membingungkan. Tidak hanya pemberian kompensasi merupakan salah satu tugas

yang paling kompleks, tetapi juga salah aspek yang paling berarti bagi karyawan

maupun organisasi.

Kemudian sedarmayanti (2006 ; 23) mengatakan kompensasi dikatakan

penting karna besarnya kompensasi merupakan cerminan atau ukuran nilai

terhadap ukuran kerja karyawan. Sebaliknya besar kecil kompensasi dapat

mempengaruhi prestas kerja, motivasi, dan kepuasan kerja. Apabila kompensasi

diberikan secara tetap, maka para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan

termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi bila kompensasi yang

diberikan tidak atau kurang memadai maka prestasi kerja, motivasi kerja dan

kepuasan kerja mungkin akan menurun.
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Selain pendapat diatas, Cahayani (2005 ; 77) mengatakan bahwa

kompensasi  adalah faktor penting untuk mempertahankan karyawan, karena suka

atau tidak, disadari atau tidak uang adalah faktor penting dalam kehidupan yang

dapat meningkatkan motivasi, walaupun sulit untuk memuaskan manusia.

Lebih lanjut, Sastrohadiwiryo (2003 ;181), mengatakan kepuasan karyawan atas

kompensasi yang diterima antara lain dipengaruhi oleh :

a. Jumlah yang diterima dan jumlah yang diharapkan

Sebagian besar teori mengenai kepuasan menekankan bahwa kepuasan

tenaga kerja ditentukan oleh pertandingan yang dibuatnya antara apa yang

diterimanya dan berapa yang seharusnya (menurut keinginan) diterima oleh

tenaga kerja yang bersangkutan. Apabila tenaga kerja menerima kompensasi

kurang dari seharusnya mereka terima atau mereka harapkan, mereka merasa

tidak puas. Sebaliknya apabila mereka menerima lebih dari seharusnya mereka

terima, mereka merasa puas.

b. Perbandingan dengan apa yang diterima oleh tenaga kerja lain.

Perasaan tidak puas seseorang tenaga kerja banyak dipengaruhi oleh

pertandingan dengan apa yang diterima tenaga kerja lain yang posisinya sama

dengannya. Perbandingan tersebut baik didalam maupun diluar perusahaan tempat

mereka bekerja untuk bidang yang sama. Dari perbandingan tersebut juga

menghasilkan kesimpulan tentang beberapa besarnya kompensasi yang

seharusnya mereka terima.

Apabila perbandingan menyeluruh antara keadaan mereka dengan keadaan

tenaga kerja lain untuk jenis pekerjaan yang sama seperti mereka menunjukan
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hasil yang baik, tenaga kerja yang bersangkutan akan merasa puas. Sebaliknya,

apabila perbandingan tersebut menunjukan hasil yang sangat kuarang baik,

mereka cendrung merasa tidak puas. Pengaruh rasa puas terhadap perbandingan

dalam perusahaan tempat mereka bekerja berlainan dengan rasa puas terhadap

perbandingan dengan perusahaan lainnya.

c. Pandangan keliru atas kompensasi yang diterima tenaga kerja lain.

Banyak bukti akurat bahwa tenaga kerja sering salah anggap, tidak saja

mengenai kecakapan, keterampilan dan kinerja, kan tetapi juga mengenai

besarnya kompensasi yang mereka terima. Hal itu penting dan merupakan

masalah paling peka yang langsung berhubungan dengan harga profesionalisme

mereka. Terhadap kencedrungan bahwa pandangan yang keliru mengenai

kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja lain merasa menambah

ketidakpuasan. Misalnya, tenaga kerja cenderung memperkirakan lebih

kompensasi yang diterima tenaga kerja lain dengan pekerja yang sama. Dengan

demikian, kompensasi yang mereka terima lebih buruk dari pada keadaan

sebenarnya. Mereka juga cenderung menilai tenaga kerja lain lebih rendah dari

kinerjanya, sehingga menuntut kompensasi yang tinggi pula.

Bertitik tolak pada uraian yang dikemukakan diatas, maka perlu kirannya

bagi setiap organisasi/perusahaan untuk menetapkan kebijaksanaan pemberian

kompensasi ini secara efektif dan efesien dan dapat memuaskan semua pihak.

2.2.2 Tujuan Kompensasi

Seperti telah dikemukakan bahwa kompensasi adalah balas jasa yang

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, yang mana pemberian
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kompensasi ini sebenarnya tidak saja hanya memenuhi kewajiban perusahaan

kepada karyawannya atas tenaga dan fikiran yang telah diberikan, tetapi lebih dari

itu pemberian kompensasi memiliki beragam tujuan.

Menurut Hasibuan (2009 ; 121) tujuan pemberian kompensasi antara lain

sebagai berikut :

1. Ikatan kerja sama

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan

baik. Sedangkan perusahaan/majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan

perjanjian yang sepakatinya.

2. Kepuasan kerja

Dengan balas jasa, karyawan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik,

statussosial,dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.

3. Pandangan efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengandaan karyawan

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

4. Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah

memotivaskan bawahannya.

5. Stabilitas karyawan

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal

konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena

turnover relatif kecil.
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6. Disiplin

Dengan pemberian kompensasi yang cukup maka disiplin karyawan

semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang

berlaku

7. Pengaruh serikat buruh

Dengan perogram kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat

dihindari dan  karywan akan berkonsentrasi pada pekerjaaannya.

8. Pengaruh pemerintah

Jika perogram kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat

dihindarkan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat beragam tujuan dari pemberian

kompensasi yang tidak lain adalah untuk memberikan rasa kenyamanan kepada

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yakni

agar tercipta suasanan kerja yang nyaman, penuh semangat dan tanggung jawab

yang tinggi dari setiap karyawan.

Sedarmayanti (2006:24) juga mengemukakan bahwa pemberian

kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur agar merupakan sistem yang

baik dalam organisasi. Adapun tujuan sitem kompensasi yang baik, antara lain

sebagai berikut :

1. Menghargai prestasi kerja

2. Menjamin keadilan

3. Mempertahankan pegawai
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4. Memperoleh pegawai yang bermutu

5. Pengendalian biaya

6. Memenuhi peraturan

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat beberapa pedoman tentang

sistem pemberian kompensasi yang baik, terutama sekali kebijakan pemberian

gaji yang dapat ditempuh oleh setiap organisasi/perusahaan dalam rangka

meningkatkan semangat kerja dan kepuasan mereka.

2.2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi kompensasi

Menurut Gary Dessler (2005) faktor-faktor dasar dalam menentukan

kompensasi yaitu :

1. Keadilan.

Kebutuhan akan keadilan adalah faktor penting dalam menentukan

kompensasi, diantaranya dengan menyelenggarakan survey untuk mempelajari

persepsi dan perasaan karyawan tentang sistem kompensasi saat ini. Apabila

karyawan menerima kompensasi dari perusahaan, persepsi keadilan dipengaruhi

oleh dua faktor : (a). Ratio kompensasi dengan masukan-masukan (input) berupa

tenaga, pendidikan, pengalaman, latihan, daya tahan, dan sebagainya, (b).

Perbandingan ratio tersebut dengan ratio-ratio yang diterima orang-orang lain

dengan siapa kontak langsung selalu terjadi. Keadilan biasanya ada bila seorang

karyawan memandang ratio penghasilannya terhadap masukan-masukan adalah

seimbang (ekuilibrium), baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan

karyawan-karyawan lain.

2. Kebijakan.
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Kebijakan kompensasi seorang majikan juga memengaruhi upah dan

tunjangan yang dibayarnya, karena kebijakan-kebijakan memberikan garis

pedoman kompensasi. Ahli ekonomi telah mengusulkan apa yang mereka sebut

teori pasar tenaga kerja tersegmen untuk menekankan bahwa ada majikan yang

memberikan upah tinggi atau rendah. Kebijakan kompensasi juga ditemukan

memiliki efek yang dapat diukur pada sikap-sikap dan perilaku ditempat kerja,

tidak mengherankan, para pekerja yang menerima upah tinggi mempunyai

kemungkinan kecil untuk keluar, lebih puas dengan upah mereka, dan mereka

bekerja lebih keras dari sewajarnya. Kebijakan kompensasi memberikan garis

pedoman kompensasi penting mencakup peningkatan gaji, kebijakan promosi dan

demosi, kebijakan pembayaran lembur dan kebijakan menyangkut pembayaran

masa percobaan.

3. Pertimbangan Legal/Hukum

Pemerintah berkepentingan dalam bidang ketenaga kerjaan dan oleh

karenanya telah diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, misalnya

tingkat upah minimum, upah lembur, mempekerjakan wanita, mempekerjakan

anak dibawah umur, keselamatan kerja, hak cuti, jumlah jam kerja dalam

seminggu, hak berserikat, kesejahteraan pensiun dan lain sebagainya. Tidak ada

satupun organisasi yang bebas dari kewajiban untuk taat kepada semua ketentuan

hukum yang bersifat normatif. Selanjutnya dinyatakan bahwa para pengusaha

dianggap melanggar hukum jika melakukan praktek diskriminasi kepada

seseorang dalam hal pekerjaan, kompensasi, syarat-syarat, kondisi-kondisi atau

hak-hak pekerja yang disebabkan oleh ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau
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asal kebangsaan, dan undang-undang juga memberikan sesuatu tunjangan yang

wajar kepada korban dari kecelakaan kerja.

4. Serikat Pekerja.

Secara historis, tarif upah telah menjadi isu utama dalam tawar menawar

kolektif, akan tetapi, isu lain mencakup waktu cuti yang dibayar, keamanan

pendapatan, penyesuaian gaya hidup, dan berbagai tunjangan seperti pemeliharaan

kesehatan. Eksistensi serikat pekerja diakui, sangat mungkin berperan dalam

mengajukan tuntutan tingkat upah dan gaji yang lebih tinggi dari tingkat yang

berlaku. Tuntutan serikat pekerja itu dapat disebabkan beberapa faktor, misalnya

dalam usaha serikat pekerja untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

para anggotanya, atau karena situasi yang menurut penilaian serikat pekerja itu

memang memungkinkan perubahan dalam kompensasi atau berbagai faktor

lainnya.

5. Posisi Jabatan Karyawan

Karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi akan menerima gaji /

kompensasi yang lebih besar begitupun sebalik nya. Hal ini wajar karena

seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus

mendapatkan apresiasi yang lebih besar pula.

2.2.4 Syarat-Syarat Pemberian Kompensasi

Dalam menetapkan kebijakan pemberian kompensasi, setiap perusahaan

haruslah memperhatikan syarat-syarat atau azas-azas dalam pemberian

kompensasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam menetapkan besarnya
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kompensasi yang diberikan karyawan dapat menimbulkan rasa kepuasan mereka,

yang dapat mempengaruhi terhadap semangat kerja, loyalitas, tanggung jawab dan

prestasi kerja mereka.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hasibuan (2009 : 122) bahwa program

kompensasi (balas jasa) haruslah ditetapkan atas azas adil dan layak serta dengan

memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak

haruslah mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya balas jasa yang akan

diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya malayu

S.P Hasibuan pada halaman yang sama menguraikan tentang kedua azas tersebut,

yakni sebagai berikut :

1. Azas adil

Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus

disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung

jawab, jabatan pekerja dan sebaginya, yang memenuhi persyaratan internal

konsistensi.

Jadi bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama

besarnya. Azas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan dan pemberian

hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan azas adil akan tercipta

suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas dan stabilitas

karyawan akan lebih baik.

2. Azas layak dan wajar

Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada

tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya
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kompensasi didasrkan atas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi

yang berlaku.

Manajer personalia diharuskan selalu membantu dan menyesuaikan

kompensasi dengan eksternal konsistensi yang berlaku. Hal ini penting supaya

semangat kerja dan karyawan yang qualified tidak berhenti, tuntutan serikat buruh

dikurangi dan lain-lain.

Dari uraian diatas menujukan bahwa menetapkan kebijakan pemberian

kompensasi kepada karyawan ini haruslah berdasarkan atas dasar layak dan wajar

dalam rangka memberikan kepuasan atau rasa keadilan kepada karyawan atas

balas jasa atau pengabdiannya yang diberikan kepada organisasi atau perusahaan.

Dalam kaitan ini, Nitisemito (2003 : 139 ) . mengemukakan bebrapa faktor

yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kompensasi yang paling tepat,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi harus dapat memenuhi kebutuhan minimal.

2. Kompensasi harus dapat mengikat

3. Kompensasi harus dapat menimbulkan semangat dan kegairah kerja.

4. Kompensasi harus adil.

5. Kompensasi tidak boleh bersifat statis.

6. Kompensasi dari kompensasi yang diberikan harus diperhatikan.

Selain pendapat diatas, Isyandi (2004 ; 105) juga mengemukakan beberapa

kreteria dalam pemberian kompensasi yakni sebagai berikut :

1. Harus memenuhi kebutuhan minimal

2. Harus dapat mengikat
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3. Harus dapat meninggalkan semangat dan kegairahan kerja

4. Harus adil.

Dengan berpedoman pada faktor- faktor  atau syarat-syarat dalam

menetapkan kebijakan pemberian kompensasi sebagaimana yang dikemukakan di

atas, diharapkan setiap perusahaan dapat menempuh kebijakan pemberian

kompensasi yang tepat, dan tidak pula memberatkan beban perusahaan, dan pada

akhirnya tujuan yang hendak dicapai dari kebijakan pemberian kompensasi

tersebut, yakni tingginya semangat kerja karyawan akan tercapai dan pada

akhirnya prestasi kerja karyawan juga meningkat.

Selain memperhatikan syarat-syarat pemberian kompensasi, perusahaan

juga perlu menghetaui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi.

Menurut Rivai (2004 ; 363) diantara faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan

kebijakan kompensasi adalaha sesuatu yang berbeda diluar perusahaan

diantaranya seperti berikut:

1.Pasar Tenaga Kerja

Pasar tenaga kerja mempengaruhi desain kompenasai dalam dua

cara,pertama, tingkat pesaing tenaga kerja sebagian menentukan batas rendah

atau floor tingkat pembayaran. Jika tingakat pembayaran suatu perusahaan terlalu

rendah, tenaga kerja yang memenuhi syarat tidak akan bersedia bekerja

diperusahaan itu.Kedua, pada saat yang sama mereka menekan pengusaha untuk

mencari alternatif, seperti penyediaan tenaga kerja asing yang harganya mungkin

lebih rendah, atau penggunaan teknologi yang mengurangi kebutuhan akan tenaga

kerja.
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2. Kondisi ekonomi

Salah satu aspek yang juga mempengaruhi kompensasi sebagai salah satu

faktor eksternal adalah kondisi-kondisi ekonomi industri, terutama derajat tingkat

pesaingan, yang mempengaruhi kesanggupan untuk membayar perusahaan itu

dengan gaji yang tinggi.

3. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah secara langsung mempengaruhi kompensasi melalui

pengendaliaan upah dan petunjuk yang melarang peningkatan dalam kompensasi

untuk para pekerja tertentu pada waktu tertentu, dan hukum yang menetapkan

tingkat upah minimu, gaji, pengaturan jam kerja dan mencegah diskriminasi.

4. Serikat Kerja

Pengaruh eksternal penting lain pada sutau program kompensasi kerja

adalah serikat pekerja. Kehadiran serikat pekerja diperusahaan disektor swasta

diperkirakan meningkat upah 10 sampai 15 persen dan menaikkan tunjangan

sekitar 20 sampai 30 persen. Selain pendapat diatas, Hasibuan (2009 ; 127 )

mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecil pemberian

kompensasi yakni :

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Jika pencari (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan pekerjaan

(permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika pencari kerja lebih
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sedikit dari pada lowongan pekerjaa, maka kompensasi biasanya relatif semakin

besar.

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahan untuk membayara semakin

baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya jika

kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayara kurang maka tingkat

kompensasi relatif kecil

3. Serikat Buruh/Organisasi Karyawan

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka kompensasi semakin

besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka

kompensasi relatif kecil.

4. Produktivitas Kerja Karyawan

Jika produktivitas kerja karyawaan baik maka kompensasi semakin besar,

sebaliknya kalau produktivitas kerja karyawan buruk/rendah maka kompensasi

kecil.

5. Pemerintah dan dengan undang-undang dan kepres

Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besarnya batas

upah/ balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya

pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besar balas jasa bagi

karyawan.Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan

sewenang-wenang.

6. Biaya hidup/cost of living
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Apabila biaya hidup didaerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/upah

semakin besar. Sebaliknya, jika tingkata biaya hidup itu didaerah itu rendah maka

tingkat kompensasi/upah semakin kecil. Seperti tingkat upah yang berlaku

dijakarta lebih besar dari bandung, karena tingkat biaya hidup dijakarta lebih

besar dari pada bandung.

7. Posisi Jabatan Karyawan

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima

gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan yang

lebih rendah akan memperoleh kompensasi yang kecil.

8. Pendidikan dan pengalaman Kerja

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka

gaji/balas jasanya kana semakin besar, karena kecakapaan serta keterampilannya

lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan berpengalaman

kerja yang kurang maka tingkat kompensasi yang diberikan kecil.

9. Kondisi perekonomian nasional

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka tingkat

upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati full employment.

Sebaliknya jika kondisi perekonomian negara kurang maju (depresi) maka tingkat

upah menjadi rendah, karena terdapat banyak (disqueshed unemployment).

10. Jenis dan Sifat Pekerjaan

Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempuyai resiko (finansial,

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

membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. Tetapi jika jenis
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dan sifat pekerjaannya mudah dan resikonya (finansial, kecelakaannya) kecil,

tingkat upah/balas jasanya relatif rendah.

2.2.5 Jenis-Jenis Kompensasi

Dalam menempuh kebijakan kompensasi ini banyak cara yang dapat

ditempuh oleh organisasi/perusahaan yakni terdiri dari berbagai macam dan tidak

saja berupa upah atau gaji. Upah atau gaji adalah salah satu dari perwujudan riil

kompensasi yang paling besar diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Masih

banyak lagi bentuk kompensasi selain upah yang dapat diberikan kepada

karyawan dalam rangka meningkatkan kepuasan mereka antara lain berupa

tunjungan innatura, fasilitas kesehatan, tunjangan hari raya (THR), serta insentif

lainnya seperti bonus dan lain sebagainya, yang dinilai dengan uang dan

cenderung diberikan secara tetap.

Sebagaimana dikemukakan oleh Cahayani (2005; 77) bahwa kompensasi

sesungguhnya merupakan pengertian luas dari pengupahan. Kompensasi

mencakup pula tunjangan, baik tunjangan berbentuk uang maupun non uang

selain gaji atau upah yang diterima setiap bulan. Menurut Simamora (2004 : 445)

komponen-komponen kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Gaji dan upah

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karywan sebagai

konsekuensi dari kedudukanya sebagi seorang karyawan yang memberikan

sumbangan tenaga dan fikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Atau dapat
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juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari

keanggotaannya dalam sebuah perusahaan.

Sedangkan Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan

kepada karywan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau

banyaknya pelayananan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya

relatif tetatp, besar upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang

dihasilkan.

2. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan

karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain

dari upah langsung diluar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang

biasanya disebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan).

3. Tunjangan

Tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa , liburan yang ditanggung

perusahaan, program pensiun dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan

hubungan kepegawaian.

4. Fasilitas

Fasilitas adalah kenikmatan atau fasilitas seperti mobil perusahaan,

keanggotaan club, tempat parkir khusus.

Selain pendapat diatas, Nawawi (2003 ; 316 ) mengatakan kompensasi

adalah penghargaan atau ganjaran sebagai kompensasi yang memiliki perbedaan

jenis, yakni :
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Diantara upah dan gaji terdapat adanya kesamaan, dimana menurut

Hariandja (2002 ;245 ) gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima

karywan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang

memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau, dapat juga

dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya

dalam sebuah organisasi.

Kemudian Harianja mengatakan adapun upah dalah kata lain dari gaji

yang sering kali ditunjukan pada karyawan tertentu, biasanya pada karyawan

bagian operasi. Oleh karna itu gaji dan upah dimaknakan sama.

1. Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan atau

manfaat bagi para pekerja diluar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau

barang, misalnya tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari natal dan lain-lain

sebagainya. Dengan kata lain kompensasi tidak langsung adalah program yang

diberikan oleh perusahaan tersebut.

2.2.6 Tantangan Dalam Kompensasi

Dalam kompensasi, teori keadilan harus diciptakan karena penting bagi

manusia. Organisasi atau perusahaan harus memperhatikan keadilan yang

diberikan kepada para karywan karena kompensasi merupakan faktor penting

untuk memotivasi karywan agar terus belajar dan meningkatkan kualitas diri agar

dapat memberikan kinerja pelayanan yang baik.

Teori keadilan (equity theory)adalah teori motivasi dimana orang menilai

kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi dan keuntungan
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yang mereka peroleh dari situ dengan kontribusi dan keuntungan yang mereka

pilih dan yang dalam kenyataannya bisa meyerupai mereka (Mondy, 2008 ; 245 ).

2.2.7 Tantangan Yang Dihadapi Dalam Menetapkan Kompensasi

Setiap metode yang dijalankan secara efektif dan juga memiliki tantangan.

Begitu pula pada metode penetapan kompensasi yang dihadaip berbagai

tantangan-tantangan. Menurut Justine T. Sirait (2006 ; 127), tantangan itu antara

lain :

1. Standar gaji yang memang berlaku

2. Kekuatan serikat buruh

3. Produktivitas

4. Kebijakan gaji dan upah

5. Pembatasan gaji dan upah

6. Nilai yang sebanding dengan pembayaran yang sama.
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2.2.8 Kompensasi Menurut Pandangan Islam

Allah mengisyaratkan bahwa Dia pun berbuat seperti itu. Artinya setiap

perbuatan, usaha, dan prestasi kerja itu berbanding dengan imbalan, pahala dan

penghargaan yang akan diberikan.

Allah berfirman dalam beberapaayat Al-Qur’an:

Artinya: “Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian daripadayang

mereka usahakan.” (Al-Baqarah: 202).

Tiap langkah yang mereka langkahkan didunia adalah untuk akhirat. Oleh

sebab itu, maka didalam ayat ini, Tuhan telah memberikan janjinya dengan tegas,

bahwa segala usaha kepada yang baik tidak akan disia-siakan Tuhan. Yang

mengejarkan kebaikan dunia saja akan dapat juga, tetapi mendapat anugerah

duniawi yang tidak kekal. Dan yang mengusahakan dunia untuk akhirat, akan

mendapat kedua kabaikan itu. Dia akan hidup didunia dengan bahagia dan dia

akan hidup diakhirat didalam nikmat yang telah disediakan Allah buat orang-

orang yang shalih.

Artinya: “. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang

telah diusahakannya,” (An-Najm: 39).

Ayat-ayat diatas mengisyaratkan kepada semua manusia bahwa pahala

atau kompensasi itu akan diperoleh dari usaha yang semua manusia lakukan. Jadi,

tidak ada yang namanya transfer pahala. Bila kita berusaha dengan giat dan

sungguh-sungguh, reward atau pahala yang kita terima akan baik pula.
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2.2.9 Kepuasan Menurut Pandangan Islam

Jika kepuasan kerja dikaitkan dengan ajaran Islam maka yang muncul

adalah tentang ikhlas, sabar, dan syukur. Ketiga hal tersebut dalam kehidupan kita

sehari-hari sangat berkaitan dengan permasalahan yang muncul dalam bekerja

terutama kepuasan kerja.Bekerja dengan ikhlas, sabar dan syukur kadang-kadang

memang tidak menjamin menaikkan output. Tapi sebagai proses, bekerja dengan

ketiga aspek tersebut memberikan nilai tersendiri. Dengan bekerja secara ikhlas

yang disertai dengan sabar dan syukur maka ada nilai satisfaction tertentu yang

diperoleh, yang tidak hanya sekedar output. Ketika pekerjaan selesai, maka ada

kepuasan yang tidak serta merta berkaitan langsung dengan output yang

diperoleh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang

berbunyi:

Artinya : “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah

(nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya

azab-Ku sangat pedih”



49

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitaian yang dilakukan oleh Larasaty (2005 : 63), mahasiswa fakultas

Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan PT.

AL-BASI Parahyangan Ciamis Jabar. Adapun judul penelitian adalah “

PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP

KEPUASAN KERJA PT AL-BASI PARAHYANGAN CIAMIS JABAR “

meyimpulkan :

a. Berdasarkan hasil uji hipotesis t-tesis untuk variabel kompensasi (X1) nilai

t-hitung = 4,651 lebihbesar t-tabel =1,678. Dari hasil perhitungan tersebut.

Disimpulkan bahwa variabel kompensasi (X1) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap variabel kepuasan kerja karyawan.

b. Berdasarkan hasil uji hipotesis t-tesis untuk variabel lingkungan kerja (X2)

nilai t-hitung = 3,331 lebih besar dari t-tabel = 1,678. Dari hasil

perhitungan tersebut disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja (X2)

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja (Y)

c. Berdasarkan hasil uji hipotesis t-tesis diketahui bahwa nilai t-hitung

variabel kompensasi (X1) lebih besar dari pada nilai t hitung lingkungan

kerja (X2) atau 4,651>3,3331. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa

variabel kompensasi (X1) paling dominan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan (Y).

2.4 Kerangka Pikir

Berdasarkan pemikiran diatas, maka rumusan para digma keterkaitan

kompensasi dengan kepuasan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut :
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis “Pengaruh Kompensasi
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada
PT.WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru”

Sumber daya manusia merupakan komponen terpenting dalam suatu

perusahaan atau organisasi dalam mengatasi persaingan. Perusahaan atau

kompensasi yang memiliki SDM handal dan kompenten dapat menciptakan suatu

produktivitas kerja yang tinggi bila kondisi ini terjadi maka selain produktivitas

perusahaan meningkat, suasana kerja terjaga dan pada akhirnya kondisi tersebut

dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang

dapat meningkatkan tingkat produktivitas kerja karyawan pada suatu perusahaan

iyalah kompensasi selain didukung dengan faktor-faktor lainnya seperti tingkat

pendidikan, disiplin, sikap, moral, motivasi dukungan kerja dan lain-lain.

Menurut Hastho Joko Nur Utomo dan meilan Sugiarto (2007:107) :

“Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau

perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial,

pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan

kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh,

memperkerjakan dan mempertahankan karyawannya.

Bagi organisasi atau perusahaan, kompensasi mempuyai arti penting bagi

karna kompensasi mecerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan

meningkatkan kesejahteraan karyawannya serat dapat meningkatkan kinerja dan

produktivitas kerja karyawannya itu. Pengalaman menujukkan bahwa kompensasi

yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, produktivitas kerja,

Kompensasi (X) Kepuasan kerja (Y)
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motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan akan dapat meyebabkan karyawan

yang potensial keluar dari perusahaan.

Sedangkan Menurut As’Ad (2004:104) kepuasan kerja berhubung erat

dengan sikap karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama

antara pemimpin dengan seksama karyawan.

2.5 Hipotesis

Bertitik tolak dari latar belakang permasalah yang dihadapi oleh PT.

WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru yang didukung teori-teori yang berkaitan

dengan permasalahn tersebut, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai

kesimpulan, yaitu :” Diduga Kompensasi Berpengaruh Signifikan Terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. WahanaKarsa Swandiri Pekanbaru”

2.6 Variabel Penelitian

Variabeldalam Penelitianterdiridari:

1. Variabel dependent ( Y ) Kepuasan

2. Variabel independent ( X ) Kompensasi

Ada pun defenisi operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:
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Tabel 2.1Defenisi dan operasionalisasi Variabel

No. Variabel Defenisi Indikator Skala

1 Kompensasi
(X)

Kompensasi mencakup
pula tunjangan, baik
tunjangan berbentuk
uang maupun non uang
selain gaji atau upah
yang diterima setiap
bulan. Menurut
Simamora (2004 : 445)

a. Gaji dan upah
b. Insentif
c. Tunjangan-

tunjangan
d. Fasilitas
(Simamora, 2004
:445)

Ordinal

2 Kepuasan
kerja (Y)

Kepuasan kerja adalah
suatu sikap positif yang
menyangkut penyesuaian
diri yang sehat dari pada
karyawan terhadap
kondisi dan situasi kerja,
termasuk didalamnya
upah, kondisi fisik, dan
kondisi psikologi
(Waluyo, 2009 : 180)

a. Pekerjaan itu
Sendiri.
b. Gaji
c. Kesempatan
promosi.
d. Pengawasan
e. Rekan kerja
(Luthans,2006 :
243)
f. Kedisiplinan
g. Moral kerja
h. Trun over
(Hasibuan 2003 :
223)

Ordinal


