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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja

1. Pengertian kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000). Sedangkan pengertian kinerja

menurut Hasibuan (1996) menjelaskan, kinerja merupakan suatu keadaan yang

menunjukkan kemampuan seorang karyawan dalam menjalankan tugas sesuai

dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi kepada karyawan sesuai

dengan job description-nya.

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan

dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja

organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk

mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah

sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam

kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada

yang mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Kinerja sebagai

hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu

organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan

organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006). Sedangkan menurut Rivai

dan Basri (2005) kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk
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melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung

jawab dengan hasil seperti yang diharapkan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan, kinerja adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Dalam kinerja, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Simamora (2001) adalah:

a. Karakteristik situasi, bagaimana lingkungan dan organisasi mempengaruhi

pelaksanaan kinerja di dalam organisasi. Lingkungan menempatkan

tuntutan-tuntutan kinerja di dalam organisasi. Lingkungan menempatkan

tuntutan-tuntutan organisasi dan para karyawan terhadap pekerjaannya.

Organisasi juga mempengaruhi kinerja, menentukan siapa yang memiliki

tanggung jawab untuk penilaian.

b. Deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang standar kinerja pekerjaan.

Karena pekerjaan yang berbeda mempunyai deskripsi pekerjaan yang

berbeda, program evaluasi kinerja haruslah menyediakan cara yang

sistematik untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini dan

memastikan evaluasi yang konsisten di seluruh pekerjaan dan karyawan

yang mendudukinya.

c. Tujuan-tujuan penilaian kinerja. Tujuan-tujuan penilaian kinerja secara

mendasar dapat digolongkan kepada dua bagian besar yaitu evaluasi dan

pengembangan.



12

d. Sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi.

Menurut Gibson (dalam Yanidrawati, Susilaningsih & Somantri, 2012)

faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut :

a. Faktor individu. Faktor individu meliputi: kemampuan, keterampilan, latar

belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi

seseorang.

b. Faktor psikologis. Faktor–faktor psikologis terdiri dari: persepsi, peran,

sikap, kepribadian, motivasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja.

c. Faktor organisasi. Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan

dan imbalan.

Menurut Siagian (2003) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja

seorang karyawan yang mempunyai karakter baik apabila :

a. Mempunyai keahlian yang tinggi.

b. Kesediaan untuk bekerja.

b. Lingkungan kerja yang mendukung.

b. Adanya imbalan yang layak dan mempunyai harapan masa depan.

Berbagai teori faktor-faktor kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor kinerja dipengaruhi oleh: karakteristik situasi, deskripsi pekerjaan, tujuan-

tujuan penilaian kerja dan sikap para pekerja dan atasan terhadap evaluasi. Selain

itu dapat dipengaruhi juga oleh faktor kemampuan atau keahlian yang tinggi,

pengalaman kerja, tingkatan sosial, persepsi, sikap, kepribadian, motivasi kerja,

kepuasan kerja, lingkungan kerja yang mendukung, struktur organisasi,

lingkungan kerja yang mendukung, kepemimpinan dan imbalan yang layak.
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3. Indikator kinerja

Mangkunegara (2004), menyatakan karakteristik karyawan yang

mempunyai kinerja tinggi sebagai berikut: 1) memiliki tanggung jawab pribadi

yang tinggi, 2) berani mengambil dan menanggung resiko yang dihadapi, 3)

memiliki tujuan yang realistis, 4) memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan

berjuang untuk merealisasi tujuannya, 5) memanfaatkan umpan balik (feed back)

yang konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya, 6) mencari

kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 6

Bernardin, dalam Robbins (2006), yaitu:

a. Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan

dan kemampuan karyawan.

b. Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

c. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

d. Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
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e. Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan

dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari

orang lain atau pengawas.

f. Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap

kantor.

Dari indikator-indikator diatas, dapat disimpulkan indikator dari kenerja

karyawan adalah: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian

dan komitmen kerja.

B.  Kepuasan Kerja

1. Pengertian kepuasan kerja

Kepuasan kerja seseorang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan

untuk organisasi dan memberikan suatu imbalan lebih kepadanya setelah

melakukan kegiatan tersebut. Hal ini sejalan dengan Robins (1992), kepuasan

kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yaitu selisih antara

banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka

yakini seharusnya diterima.

Anoraga (2005), kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapinya dalam lingkungan kerjanya.

Jelaslah kepuasan kerja menyangkut aspek psikologis dari orang yang melakukan

kerja tersebut. Aspek psikologis ini menuntunnya untuk memberikan penilaian

terhadap pekerjaan yang dilakukannya.
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Lock (dalam Imron, 1995) menyatakan kepuasan kerja sebagai sebuah

pernyataan senang atau tidak senang pada pekerjaan yang dibentuk oleh persepsi

bahwa pekerjaan sesuai atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang ia nilai tinggi

atau sesuai dengan kebutuhannya, seseorang yang puas terhadap kerja

memandang dan menilai pekerjaannya dengan sikap yang positif, dengan

demikian ia akan berusaha bekerja dengan memanfaatkan segala potensi yang ada

pada dirinya untuk kemajuan organisasi di mana ia bekerja.

Martoyo (1987) menyatakan kepuasan kerja adalah keadaan emosional

karyawan di mana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa

kerja karyawan dari organisasi dengan tingkat balas jasa yang memang diinginkan

oleh karyawan yang bersangkutan. Hal ini berarti balas jasa karyawan baik berupa

finansial maupun non finansial, bila kepuasan kerja terjadi maka pada umumnya

tercermin pada perasaan karyawan terhadap pekerjaannya yang sering diwujudkan

dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya.

Sejalan dengan pendapat tersebut Feldman dan Arnold (dalam Imron, 1995)

mengartikan kepuasan kerja sebagai keseluruhan rasa suka seseorang terhadap

pekerjaan. Dengan kata lain kepuasan kerja adalah kecendrungan tingkah laku

yang ditimbulkan oleh sikap kerjanya.

Kemudian menurut Smith (dalam Imron, 1995) bahwa kepuasan kerja

menunjukkan kepada responsif pekerjaan yang efektif terhadap pekerjaannya, dan

kepuasan akan terwujud apa yang dialami pekerja dari pekerjaannya berhubungan

dengan nilai dan kebutuhan. Menurut Siagian (2002) bahwa kepuasan kerja
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merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun

bersifat negatif tentang pekerjaannya.

Orang yang merasakan puas terhadap pekerjaan, dapat dilihat dari prilaku

yang muncul dari dirinya atau sikap kerjanya. Indikasi orang yang puas tersebut

bermacam-macam, ada yang bangga terhadap pekerjaannya, kemudian ia

melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas dan dengan tanggung

jawab. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartono (1994) mengungkapkan bahwa

salah satu kepuasan sejati yang diperoleh dalam lingkungan kerja ialah bangga,

puas dan bahagia karena sukses dalam melaksanakan tugas pekerjaan sampai

tuntas, yang disebut sebagai pemuas instink keahlian atau keterampilan. Hasibuan

(2002) menyatakan kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan

dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan,

dan prestasi kerja.

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa kepuasan kerja yang dimiliki

oleh seorang individu pada hakekatnya adalah keadaan jiwa seseorang yang

menyenangi pekerjaannya dengan demikian ia akan memandang pekerjaannya

dengan positif dan berbuat yang terbaik untuk pekerjaannya. Reaksi seseorang

terhadap pekerjaannya bermacam-macam, ada yang senang ada yang tidak senang

dengan pekerjaannya. Orang yang senang akan melakukan pekerjaannya dengan

senang hati dan meyakini bahwa pekerjaannya tersebut membawa manfaat yang

besar baik bagi dirinya, maupun untuk organisasinya, sedangkan orang yang tidak

puas terhadap pekerjaannya akan melakukan pekerjaannya dengan sembrono,

tidak bertanggung jawab, sering mengeluh serta semangat kerjanya menurun.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan, kepuasan kerja adalah suatu sikap

umum terhadap pekerjaan seseorang yaitu selisih antara banyaknya ganjaran yang

diterima seseorang pekerja dan banyak nya yang mereka yakini seharusnya

diterima. Selain itu kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan

dan mencintai pekerjaannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang dikemukakan oleh

para ahli. Menurut Gilmer dalam As’ad (2004) bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja adalah sebagai berikut :

a. Kesempatan untuk maju

b. Keamanan dan Keselamatan kerja.

c. Gaji.

d. Pengawasan (supervisi)

e. Faktor Intrinsik dari pekerjaan.

f. Kondisi Kerja

g. Aspek sosial dalam pekejaan.

h. Komunikasi.

Harold E. Burt (dalam As’ad, 2004) menyatakan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kepuasan kerja adalah :

a. Faktor hubungan antar karyawan antara lain: Hubungan antar menejer

dengan karyawan, faktor fisik dan kondisi kerja, hubungan sosial diantara

karyawan, sugesti dari teman sekerja, emosi, persepsi dan situasi kerja.
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b. Faktor Individual: Sikap seseorang terhadap pekerjaannya, umur seseorang,

dan jenis kelamin.

c. Faktor luar: Keadaan keluarga karyawan, rekreasi, dan pendidikan.

Sementara itu Brown (dalam As’ad, 2002) menyatakan :faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja adalah :

a. Kedudukan

b. Pangkat golongan

c. Umur

d. Jaminan sosial dan finansial

e. Mutu pengawasan

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor

yang mempengarruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan

dan keselamatan kerja, gaji, pengawasan, faktor intrinstik dari pekerjaan, kondisi

kerja, aspek sosial dalam pekerjaan dan komunikasi.

3. Aspek kepuasan kerja

Menurut Sutrisno Hadi (2001) kepuasan kerja pada dasarnya adalaah rasa

aman (security feeling) dan mempunyai segi-segi yaitu segi sosial ekonomi (gaji

dan jaminan sosial) dan segi sosial psikologi yaitu kesempatan untuk maju,

kesempatan mendapatkan pekerjaan, berhubungan dengan masalah pengawasan

berhubungan denganpergaulan antara karyawan dengan atasannya.
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Adapun aspek-aspek kepuasan kerja yang akan peneliti ambil sebagai dasar

penelitian diadaptasi berdasarkan dimensi yang dijelaskan Spector (dalam

Etnaningtyaas, 2011), antara lain:

a. Pay, kepuasan imbalan jasa berupa uang yang diterima karyawan sesuai

dengan beban yang telah ditanggungnya.

b. Promotion, kepuasan akan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan

berkembang dalam pekerjaan atau jabatan.

c. Supervision, kepuasan akan atasan langsung karyawan. Termasuk

didalamnya adalah pengarahan, masukan, dan pengawasan dari atasan.

d. Fringe benefit, kepuasan akan jaminan sosial yang diberikan perusahaan.

e. Contingent reward, kepuasan akan penghargaan karena pencapaiannya

yang baik.

f. Operation conditioning, kepuasan akan peraturan dan prosedur yang ada di

perusahaan.

g. Coworker, kepuasan akan teman kerja, seberapa jauh kesesuaian yang

dirasakan ketika berinteraksi dengan rekan kerja.

h. Nature of work, kepuasan akan jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu

karakteristik dari pekerjaan itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh seorang

karyawan sesuai dan menyenangkan.

i. Communication, kepuasan akan komunikasi di dalam sebuah perusahaan.

Pada penelitian ini, untuk mengukur kepuasan kerja peneliti akan

mengadaptasi alat ukur baku JSS (Job Satisfaction Survey) dari Spector (1997)
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yang terdiri dari 36 item. JSS Spector itu sendiri di dalamnya terdiri dari sembilan

dimensi yang telah diuraikan di atas.

C.  Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam mengkaji dan membahas persoalan

dalam penelitian ini adalah teori kepuasan kerja dari Anoraga (2005), teori kinerja

karyawan dari Bernardin (dalam Robbins, 2006).

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil.

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan

tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja

sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Bernardin, (dalam Robbins, 2006), menyatakan bahwa kinerja dapat dilihat

dari; a) kualitas, yaitu diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan

karyawan, b) Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan, c) Ketepatan

waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain, d) Efektivitas,

merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi,

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit

dalam penggunaan sumber daya, e) Kemandirian, merupakan tingkat seorang
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karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa meminta

bantuan, bimbingan dari orang lain atau pengawas, f) Komitmen kerja, merupakan

suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan

tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Operasional suatu perusahaan tidak dapat berjalan lancar bila tidak

memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan secara tepat. Beberapa kejadian

yang merugikan perusahaan dapat saja terjadi bila perusahaan tidak berhasil

memenuhi kebutuhan karyawan secara tepat. Munculnya fenomena seperti

kemangkiran, rendahnya produktivitas, timbulnya kegelisahan, terjadinya tuntutan

yang berakibat mogok kerja, mencerminkan rendahnya tngkat komitmen

karyawan terhadap perusahaan yang menunjukkan pula ketidakpuasan kerja

karyawan (Darmawan, 2013). Ketidakpuasan kerja yang terjadi kemudian akan

menghambat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kepuasan kerja yang mutlak

dimiliki oleh seorang karyawan merupakan kewajiban perusahaan.

Secara umum, pekerjaan yang sifatnya rutin, dari hari ke hari itu-itu saja

yang dikerjakan, kebayakan orang akan merasa bosan di dalamnya. Suatu iklim

kerja yang memuaskan bagi karyawan belum tentu memuaskan bagi orang yang

lainnya. Seseorang yang memiliki kebutuhan akan rasa aman akan memilih

pekerjaan yang menyediakan rasa aman dimaksud dan mereka akan puas apabila

mendapatkannya. Demikian pula orang yang lebih mengutamakan kebutuhan akan

pengakuan, akan merasa puas dalam lingkungan pekerjaan yang menyediakan

iklim keras, dan tidak akan puas dalam lingkungan kerja yang rutin dan aman

(Mappiare, 1983).
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Kepuasan kerja di tempat kerja merupkan faktor penting, dengan asumsi

bahwa kepuasan kerja merupakan suatu kondisi yang akan menampakkan kinerja

seseorang. Kepuasan kerja dapat memberikan suatu karakteristik tertentu pada

kinerja individu yang akhirnya akan nampak pula pada peningkatan produktivitas

kerjanya (Sedarmayati, 2009).

Kepuasan kerja merupakan hal penting yang dimiliki individu di dalam

bekerja. Setiap individu pekerja memiliki karakteristik yang  berbeda-beda, maka

tingkat kepuasan kerjanya pun berbeda-beda pula. Tinggi rendahnya  kepuasan

kerja tersebut dapat memberikan dampak yang tidak sama. Robbin (2003

menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum seorang individu

terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak puas dalam bekerja. Kepuasan

kerja merupakan sekumpulan perasaan yang dimiliki oleh individu karyawan

terhadap pekerjaannya, apakah senang/suka atau tidak senang/tidak suka sebagai

hasil interaksi individu karyawan dengan lingkungan pekerjaannya atau sebagai

persepsi sikap mental juga sebagai hasil penilaian individu karyawan terhadap

pekerjaannya. Perasaan karyawan terhadap pekerjaan sesungguhnya sekaligus

merupakan pencerminan dari sikap perilakunya terhadap pekerjaan.

Dengan demikian, kepuasan kerja karyawan PT. Kokonako Indonesia

merupakan sekumpulan perasaan yang dimiliki oleh karyawan terhadap

pekerjaannya, apakah senang/suka atau tidak senang/tidak suka sebagai hasil

interaksi individu karyawan dengan lingkungan pekerjaannya di perusahaan atau

sebagai  persepsi sikap mental juga sebagai hasil penilaian individu karyawan
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terhadap pekerjaan yang diembannya di perusahaan. Perasaan individu karyawan

terhadap pekerjaan sesungguhnya sekaligus merupakan pencerminan dari sikap

perilakunya terhadap pekerjaan di perusahaan.

Seperti uraian di atas, kepuasan kerja dengan kenerja karyawan terlihat

dengan sikap bangga terhadap pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, bergairah

dan bahagia dengan pekerjaannya dan melaksankan pekerjaan dengan penuh

tanggung jawab. Jadi apabila karyawan merasa puas dengan pekerjaannya, maka

karyawan tersebut akan melakukan kinerjanya dengan baik. Sebaliknya, bila

karyawan tidak puas dengan pekerjaannya maka kinerjanya pun akan menurun.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, kajian teori di

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan

positif antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan pada karyawan PT.

Kokonako Indonesia. Jika semakin tinggi kepuasan kerja pada karyawan maka

akan semakin tinggi kinerja karyawannya. Sebaliknya semakin rendah kepuasan

kerja pada karyawan PT. Kokonako Indonesia maka semakin rendah pula kinerja

karyawannya.


