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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kinerja Pegawai

1. Pengertian Kinerja

Istilah kinerja dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah "performance".

Menurut Kane (Sedarmayanti, 2001), kinerja bukan merupakan karakteristik

seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari

bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja

merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja

dalam kaitannya dengan jabatan diartikan sebagai hasil yang dicapai yang

berkaitan dengan fungsi jabatan dalam periode waktu tertentu.

Arifin (2004) menyatakan bahwa kinerja dipandang sebagai hasil perkalian

antara kemampuan dan motivasi. Kemampuan menunjuk pada kecakapan

seseorang dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu, sementara motivasi menunjuk

pada keingingan (desire) individu untuk -enunjukkan perilaku dan kesediaan

berusaha. Orang akan mengerjakan tugas yang terbaik jika memiliki kemauan dan

keinginan untuk melaksanakan tugas itu dengan baik.

Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja (performance) pada

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan olehkaryawan.

Yuniarsih, Tjuju dan Suwatno (2008) berpendapat bahwa kinerja merupakan

prestasi nyata yang ditampilkan seseorang setelah yang bersangkutan menjalankan
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tugas dan peranannya dalam organisasi. Kinerja produktif merupakan tingkatan

prestasi yang menunjukan hasil guna yang tinggi.

Noe (2006) berpendapat bahwa kinerja (performance) pada dasarnya adalah

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Boudreau dan Milkovich

(1997) mengungkapkan bahwa kinerja karyawan merupakan tingkatan dimana

karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah

ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan

bahwa kinerja pegawai merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas pada

fungsi tertentu yang dilaksanakan pegawai. Hasil tersebut merupakan tingkatan

dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah

ditentukan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Kinerja karyawan adalah tingkat hasil yang dicapai karyawan pada fungsi

dan tugas tertentu sesuai dengan persyaratan kerja. Menurut Boudreau dan

Milkovich (1997), kinerja karyawan merupakan fungsi dari interaksi tiga dimensi,

yaitu:

a. Kemampuan (Ability) adalah kapasitas seorang individu untuk

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan

keseluruhan seorang individu pada dasarnya tersusun dari dua perangkat

faktor yaitu:

1) Kemampuan fisik yang diperlukan untuk melakukaan tugas-tugas yang

menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan, yaitu berupa
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faktor  kekuatan dinamis, kekuatan tubuh, kekuatan statik, keluwesan

dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan dan stamina.

2) Kemampuan mental/intelektual, yaitu kemampuan yang diperlukan

untuk kegiatan intelektual seperti kecerdasan numeric, pemahaman

verbal, kecepatan perceptual, penalaran induktif, penalaran deduktif,

visualisasi ruang dan ingatan.

b. Motivasi  (Motivation) adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat apa

yang tinggi ke arah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan

upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.

c. Peluang (Opportunity) Peluang yang dimiliki oleh karyawan yang

bersangkutan, karena adanya halangan yang akan menjadi rintangan dalam

bekerja, meliputi dukungan lingkungan kerja, dukungan peralatan kerja,

ketersediaan bahan dan suplai yang memadai, kondisi kerja yang

mendukung, rekan kerja yang membantu, aturan dan prosedur yang

mendukung, cukup informasi untuk mengambil keputusan dan waktu kerja

yang memadai untuk bekerja dengan baik.

Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja merupakan rangkaian

yang kritis antara strategi dan hasil organisasi, banyak faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja individu karyawan yaitu kemampuan mereka, motivasi,

dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan

hubungan mereka dengan organisasi.

Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari sejumlah faktor. Faktor-faktor

tersebut adalah faktor lingkungan internal organisasi, faktor lingkungan eksternal,
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dan faktor internal karyawan atau pegawai (Wirawan, 2009), masing-masing

faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal Pegawai. Faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang

merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh ketika ia

berkembang. Faktor-faktor bawaan, misalnya bakat, sifat pribadi, serta

keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang diperoleh,

misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan

motivasi kerja.

b. Faktor-Faktor Lingkungan Internal Organisasi. Dalam melaksanakan

tugasnya, pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia bekerja.

Dukungan tersebut sangat memengaruhi tinggi rendahnya pegawai.

Sebaliknya, jika sistem kompensasi dan iklim kerja organisasi buruk, kinerja

karyawan akan menurun. Faktor internal organisasi lainnya misalnya

strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk

melaksanakan pekerjaan, serta sistem manajemen dan kompensasi. Oleh

karena itu, manajemen organisasi harus menciptakan lingkungan internal

organisasi yang kondusif sehingga dapat mendukung dan meningkatkan

produktivitas karyawan.

c. Faktor Lingkungan Eksternal Organisasi. Faktor-faktor lingkungan

eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di

lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja karyawan.

Gibson, Ivancevish, dan Donelly (1987) menyatakan bahwa ada tiga

variabel utama yang mempengaruhi kinerja individu, yaitu karakteristik individu,
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karakteristik organisasi, dan karakteristik prsikologis. Lebih lanjut lagi, Gibson,

Ivancevish, dan Donelly (1987) menyatakan bahwa keterlibatan kerja (job

Involvement) dan kepuasan kerja masuk dalam karakteristik individu.

Berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain faktor internal atau

faktor dalam diri meliputi; fisik, kemampuan intelektual, motivasi, faktor bawaan

(bakat, sifat kepribadian) dan karakteristrik kepribadian. Faktor eksternal dan

lingkungan meliputi; peluang, dukungan yang diterima, kebudayaan pekerjaan,

faktor lingkungan (keadaan, kejadian, situasi dan peristiwa dalam organisasi) dan

karakteristik organisasi.

3. Meningkatkan Kinerja Pegawai

Menurut Tyson and Jackson (2000) meningkatkan kinerja merupakan

konsep sederhana tetapi penting. Konsep tersebut didasarkan pada ide bahwa

sebuah tim akan meningkat dengan cepat dan terus-menerus dengan cara

meninjau keberhasilan dan kegagalannya. Tyson dan Jackson mengatakan ada 4

(empat) tahap dalam rencana kerja meningkatkan kinerja, yaitu :

a. Tahap 1, memulai tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok dan

membiarkan tim mengidentifikasi faktor-faktor  signifikan yang telah

memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan tugas-tugas yang

merintangi keberhasilan.

b. Tahap 2, dari faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan pilihlah yang

praktis dan buang yang tidak mempunyai nilai.
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c. Tahap 3, kelompok kemudian harus menyetujui bagaimana membuat

faktor-faktor tersebut dengan tepat dan menyingkirkan yang lain.

d. Tahap 4, analisis tersebut tidak hanya dilakukan pada tingkat kelompok,

tetapi juga pada tingkat individual.

Sedangkan Wirjana (2007) menyatakan kinerja pada umumnya terdiri dari

kinerja pada tingkat organisasi dan pada tingkat individu. Pada tingkat organisasi,

kinerja yang kurang berkualitas merupakan akibat atau hasil dari kepemimpinan

yang kurang berkualitas, manajemen yang kurang profesional, atau sistem kerja

yang tidak baik. Untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkualitas dan

mengatasi masalah yang ditemui dalam upaya meningkatkan kinerja. Schaffer

dalam Wirjana (2007) memberikan beberapa strategi:

a. Seleksi tujuan mengatasi masalah yang paling urgen lebih dahulu,

mengoreksi biaya yang terlalu tinggi, spesifikasi kualitas yang rendah, target

kerja yang tidak tercapai, memastikan masalah-masalah tersebut diatasi

dengan tuntas.

b. Spesifikasi hasil yang diharapkan: sasaran harus SMART (Specific,

Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound).

c. Komunikasi yang jelas.

d. Alokasi tanggungjawab, organisasi perlu membagi atau mengalokasikan

tanggung jawab untuk mencapai tujuan setiap karyawan.

e. Luas proses, sukses dalam mencapai tujuan dapat digunakan untuk

mengulangi proses dengan tujuan yang baru atau perluasan tujuan yang

terdahulu.
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Pada tingkat individu strategi yang dipaparkan untuk meningkatkan kinerja

pada tingkat organisasi dapat digunakan dan diadaptasi untuk meningkatkan

kinerja pada tingkat individu, sebagai berikut:

a. Seleksi tujuan, menentukan area prioritas bagi tindakan.

b. Spesifikasi hasil, menentukan target dan standar.

c. Penetapan ukuran kerja, menentukan dasar bagi kemajuan yang mengarah

pada tercapainya tujuan dapat dipantau.

d. Pemantauan, mengkaji kemajuan dan menganalisis umpan balik untuk

memastikan target dan standar tercapai.

e. Luas proses, mengulangi proses dengan tujuan lain sesuai prioritas.

4. Aspek-Aspek Kinerja Pegawai

Ukuran hasil dari kinerja memainkan peranan kunci dalam memantau

apakah tujuan jangka panjang, menengah dan pendek organisasi sesuai dengan

aspirasi yang diinginkan. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari indikator

kinerja, maka manajer akan dapat melihat parameter tersebut kepada atasan

maupun bawahan mereka, guna mengambil tindakan atau keputusan yang

dirasakan perlu.

Mathis dan Jackson (2006), menyebutkan ada banyak cara untuk

mengukur kinerja karyawan sehingga dapat mendukung keberhasilan suatu

organisasi, elemen utama yang merupakan faktor kunci ada tiga, yaitu:

a. Produktivitas.Adalah ukuran kuantitas dan kualitas pekerjaan yang

dilakukan dengan mempertimbangkan biaya sumber daya yang digunakan

untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
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b. Kualitas produksi juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari

produktivitas, karena ada kemungkinan satu alternatif  untuk memproduksi

lebih banyak tetapi dengan kualitas yang lebih rendah.

c. Pelayanan yang berkualitas tinggi pada pelanggan merupakan hasil penting

lainnya yang akan mempengaruhi  kinerja kompetitif perusahaan. Dimensi

pelayanan terdiri dari keyakinan pengetahuan tenaga kerja, fasilitas dan

peralatan fisik, perhatian, bantuan tepat pada waktunya, kinerja yang dapat

diandalkan dan tepat, semua menuju pada hasil pelayanan terbaik.

Sejalan dengan Furtwengler (2002), yang memfokuskan pada ukuran-

ukuran kinerja, yaitu Kecepatan; Kualitas; Layanan; dan Nilai. Sedangkan

Bernaddin dan Russel (1993) mengungkapkan 6 (enam) kriteria utama kinerja

yang dapat dinilai, yaitu:

a. Kualitas. Merupakan tingkat dimana proses atau hasil dari suatu kegitan

yang sempurna, dengan kata lain melaksanakan kegiatan dengan cara ideal

atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Kuantitas. Yaitu besaran yang dihasilkan dalam bentuk nilai uang,

sejumlah unit atau kegitan yang diselesaikan.

c. Ketepatan waktu. Merupakan tingkat atau hasil yang diselesaikan dengan

waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan menggunakan waktu yang

disediakan untuk kegiatan lain.

d. Efektivitas biaya. Yaitu tingkat dimana penggunaan sumber-sumber

organisasi atau perusahaan baik berupa sumber daya manusia, teknologi,
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bahan baku, peralatan digunakan secara optimal untuk mendapatkan target

tertinggi.

e. Kebutuhan pengawasan. Suatu keadaan dimana seberapa jauh pegawai

membutuhkan pengawasan untuk dapatmemperoleh hasil yang diinginkan

tanpa melakukan kesalahan.

f. Pengaruh interpersonal. Tingkat dimana pegawai menunjukan perasaan

self esteem, goodwill, dan kerja sama diantara rekan sekerja dan bawahan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

aspek kinerja antara lain adalah: produktivitas, kualitas suatu produksi, pelayanan

yang berkualitas, kuantitas, kecepatan, efektivitas waktu dan biaya, layanan, nilai,

kebutuhan pengawasan dan pengaruh antar pribadi.

Aspek kinerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek-aspek

kinerja yang dikemukakan oleh Bernaddin dan Russel (1993) yang terdiri dari

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pegawasan, dan

pengaruh interpersonal.

B. Keterlibatan Kerja

1. Pengertian Keterlibatan Kerja

Keterlibatan kerja merupakan identifikasi seseorang secara psikologis

terhadap pekerjaannya, berpartisipasi aktif dan pekerjaan dianggap sebagai bagian

yang penting dalam kehidupan individu, namun banyak masalah yang dihadapi

oleh perusahaan seperti adanya keterlibatan kerja yang rendah pada diri karyawan

sehingga dapat mengakibatkan tingginya keinginan berpindah (turnover intention)

pada karyawan. Banyak perusahaan yang tidak menyadari pentingnya membe-
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rikan kesempatan karyawan untuk terlibat dalam organisasi, misalnya seperti

keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat memicu rasa motivasi

yang rendah karena merasa tidak ada kesempatan untuk berkembang, sehingga

tidak dapat membantu memuaskan kebutuhan seorang karyawan akan tanggung

jawab, prestasi, pengakuan, dan peningkatan harga diri.

Konsep keterlibatan kerja pertama kali diperkenalkan oleh Lodahl &

Kejner. Mereka menghubungkan keterlibatan kerja pada identifikasi psikologis

individu dengan pekerjaan atau pentingnya pekerjaan dalam citra diri individu

(Kanungo, dalam Aryaningtyas & Suharti, 2013). Menurut Kanungo  (dalam Anik

& Arifuddin, 2003) keterlibatan kerja (job involvement) didefinisikan sebagai

identifikasi psikologis individual terhadap tugas tertentu.

Robbins dan Coulter (Faslah, 2010) menyatakan bahwa keterlibatan kerja

adalah tingkat pengidentifikasian psikologis karyawan dengan pekerjaannya,

secara aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya, dan menganggap kinerjanya di

pekerjaannya adalah penting untuk kebaikan dirinya sendiri. Selanjutnya Allport

(Faslah, 2010) menyatakan bahwa keterlibatan kerja adalah: “Degree to which an

employee is participating in his/her job and meeting such needs as prestige and

autonomy.” Keterlibatan kerja derajat sampai dimana karyawan yang

berpartisipasi dalam pekerjaannya dan  memenuhi seperti kebutuhan-kebutuhan

gengsi dan otonomi.

Lodahl dan Kejner (Millmore, et.al 2007) mendefinisikan keterlibatan kerja

sebagai internalisasi nilai-nilai tentang kebaikan pekerjaan atau pentingnya

pekerjaan bagi keberhargaan seseorang. Keterlibatan kerja sebagai tingkat sampai
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sejauh mana performansi kerja seseorang mempengaruhi harga dirinya dan tingkat

sampai sejauh mana seseorang secara psikologis mengidentifikasikan diri

terhadap pekerjaannya atau pentingnya pekerjaan dalam gambaran diri totalnya.

Individu yang memiliki keterlibatan yang tinggi lebih mengidentifikasikan dirinya

pada pekerjaannya dan menganggap pekerjaan sebagai hal yang sangat penting

dalam kehidupannya.

Robbins dan Judge (2008) mengatakan bahwa keterlibatan kerja adalah

sikap karyawan untuk mengidentifikasikan dirinya terhadap pekerjaan. Karyawan

dengan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi akan mengidentifikasikan dirinya

terhadap pekerjaan dan sangat perhatian terhadap tugas yang dilakukannya. Lebih

lanjut lagi Ciliana dan Mansoer (2008) menyatakan bahwa: Keterlibatan kerja

merupakan derajat dimana seseorang mengidentifikasikan diri terhadap

pekerjannya, berpartisipasi secara aktif, dan menyadari bahwa performa yang ia

tampilkan merupakan hal yang penting bagi harga dirinya. Keterlibatan kerja

dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan

pertumbuhan yang kuat, memiliki otonomi, keberagaman, identitas tugas yang

jelas, umpan balik, dan memungkinkan bekerja untuk memiliki partisipasi yang

tinggi. Hal ini berarti individu yang terlibat dalam pekerjaannya memiliki

kebutuhan pertumbuhan yang kuat dan berpartisipasi secara aktif dalam

pekerjaannya.

Cascio (2006) mengemukakan bahwa keterlibatan secara penuh terhadap

pekerjaan membuat karyawan akan menciptakan kinerja yang baik dan akan

berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya karena hal ini
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dianggap penting. Karyawan akan lebih merasa puas dan senang jika bisa

menghabiskan sebagian besar waktu, tenaga, dan pikiran untuk pekerjaannya.

Schaufeli dan Bakker (2004) mendefinisikan keterlibatan kerja karyawan sebagai

sebuah tindakan positif, pemenuhan pekerjaan atau tindakan yang berhubungan

dengan keadaan pikiran yang ditandai dengan semangat, dedikasi dan penyerapan.

Robinson (Mondy, 2010) menyatakan bahwa keterlibatan kerja karyawan dalam

pekerjaan adalah tingkat saat karyawan di perusahaan bersedia untuk bekerja.

Karyawan yang memiliki keterlibatan kerja tinggi memberi usaha yang terbaik

dalam pekerjaannya,  termasuk memberi lebih banyak daripada yang disyaratkan

pekerjaan.

Berdasarkan berbagai pendapattersebut, dapat disimpulkan bahwa

keterlibatan kerja adalah tingkat pengidentifikasian psikologis karyawan dengan

pekerjaannya, dimana ia menganggap bahwa bekerja adalah penting untuk

kebaikan dirinya sendiri. Keterlibatan kerja berkaitan dengan partisipasi karyawan

dalam bekerja.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Kerja

Harnoto (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor keterlibatan kerja

dilihat dari sejauh mana seorang karyawan ikut berpartisipasi dengan seluruh

kemampuannya dalam membuat peningkatan kesuksesan suatu organisasi atau

perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat dipakai untuk melihat keterlibatan

kerja seorang karyawan yaitu:
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a. Aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya. Menurut Allport yang

diterjemahkan oleh Istijanto (2005), aktif berpartisipasi dalam pekerjaan

dapat menunjukkan bahwa seorang karyawan terlibat dalam pekerjaannya

(job involvement). Aktif berpartisipasi adalah perhatian yang dicurahkan

seseorang terhadap sesuatu. Dari tingkat atensi inilah dapat diketahui

seberapa perhatian dan kepedulian yang dimiliki oleh seorang pekerja.

b. Menunjukkan pekerjaannya adalah yang utama. Faktor view it as a

central life interest menurut Dubin yang diterjermahkan oleh Istijanto

(2005) pada karyawan dapat mewakili tingkat keterlibatan kerjanya.

Seorang karyawan yang merasa bahwa pekerjaanya adalah hal yang utama

akan selalu berusaha memberi serta melakukan yang terbaik untuk

pekerjaannya dan mengganggap pekerjaannya sebagai pusat yang menarik

dalam hidup dan pantas untuk diutamakan.

c. Melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang penting untuk harga diri.

Menurut Gurin (Istijanto, 2005), keterlibatan kerja dapat dilihat dari sikap

seorang karyawan dalam pikiran mengenai pekerjaannya, dimana seorang

karyawan menganggap pekerjaan itu penting bagi harga dirinya. Harga diri

merupakan perpaduan antara kepercayaan diri dan penghormatan diri,

mempunyai harga diri yang kuat artinya merasa cocok dengan kehidupan

dan penuh keyakinan, yaitu mempunyai kompetensi dan sanggup mengatasi

masalah-masalah kehidupan. Harga diri menurut Harnoto (2002) merupakan

evaluasi individu terhadap dirinya sendiri baik secara positif atau negatif.

Apabila pekerjaan tersebut dirasa berarti dan sangat berharga baik secara



24

materi dan psikologis bagi karyawan tersebut maka karyawan tersebut akan

menghargai dan akan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dengan

begitu keterlibatan kerja dapat tercapai, dan karyawan tersebut merasa

bahwa pekerjaan mereka penting bagi harga dirinya.

3. Ciri-Ciri Keterlibatan Kerja

Menurut Kanungo (1982) ciri-ciri orang yang memiliki keterlibatan kerja

dapat dijelaskan dalam indikator berikut:

a. Hal terpenting yang terjadi pada dirinya adalah melibatkan pekerjaannya

yang saat ini

b. Baginya, pekerjaan adalah sebagian besar tentang dirinya

c. Sangat terlibat secara pribadi dalam pekerjaannya

d. Hidup, makan dan bernafas melalui pekerjaannya

e. Ketertarikannya yang paling utama adalah terpusat pada tugas

f. Terikat kuat dengan pekerjaannya yang sekarang dan sulit untuk dipisahkan

g. Biasanya merasa memihak pada pekerjaannya

h. Sebagian besar dari tujuan hidupnya adalah berorientasi pada pekerjaan

i. Menganggap pekerjaannya menjadi eksistensi utamanya

j. Individu suka terhanyut dalam pekerjaan sepanjang waktu

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil sepuluh ciri-ciri

keterlibatan kerja dari Kanungo sebagai indikator keterlibatan kerja dalam

penelitian ini.
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C. Kepuasan Kerja

1. Pengertian Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan halpenting yang dimiliki individudidalam

bekerja. Setiap individumemiliki karakteristik yang  berbeda-beda, maka tingkat

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

tersebut dapat memberikan dampak yang tidak sama. Hal itu sangat tergantung

pada sikap mental individu yang bersangkutan sebagaimana Byars dan Roe (1992)

mengatakan bahwa kepuasan kerja yang tinggi sangat memungkinkan untuk

mendorong terwujudnya tujuan suatu lembaga atau perusahaan. Sementara tingkat

kepuasan kerja yang rendah merupakan ancaman yang akan membawa

kehancuran perusahaan segera maupun secara perlahan.

Robbins (2003) menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai suatu sikap

umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Kreitner dan Kinicki (Wibowo,

2007) menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan respons affective atau

emosional terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Rivai (2009) menyatakan

bahwa kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas

perasaan sikapnya senang atau tidak puas dalam bekerja.

Berdasarkan berbagai pendapattersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan

kerja merupakan sekumpulan perasaan yang dimiliki oleh individu pegawai

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

hasil interaksi individu pegawai dengan lingkungan pekerjaannya atau sebagai

persepsi sikap mental juga sebagai hasil penilaian individu pegawai terhadap
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pekerjaannya. Perasaan individu pegawai terhadap pekerjaan sesungguhnya

sekaligus merupakan pencerminan dari sikap perilakunya terhadap pekerjaan.

2. Teori-teori Kepuasan Kerja

Banyak sekali teori-teori tentang kepuasan kerja yang dibahas para ahli,

akan tetapi teori-teori yang berkenaan dengan kepentingan pembahasan dalam bab

ini lebih menekankan kepada teori dua faktor (Two Factor Theory).

Rivai (2009) menguraikan teori dua faktor dalam kaitannya dengan kepua-

san kerja. Menurut teori dua faktor, kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja itu

merupakan hal yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu

bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan

menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Satisfies

ialah 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. Terpenuhinya

faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor ini

tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfies (hygiene factors) adalah

faktor-faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari: gaji atau

upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan status. Faktor ini

diperlukan untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan.

Jika tidak terpenuhi faktor ini, karyawan tidak akan puas. Namun, jika besarnya

faktor ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karyawan tidak akan

kecewa meskipun belum terpuaskan.
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3. Faktor-faktor Penentu Kepuasan Kerja

Ternyata banyak faktor penentu kepuasan kerja, faktor-faktor yang akan

dibahas dimaksudkan untuk memenuhi pertanyaan tentang apa yang diukur dalam

variabel kepuasan kerja. Banyak  peneliti memperlihatkan sejumlah aspek situasi

yang berbeda sebagai sumber yang penting dari kepuasan kerja.

As’ad (1999) dapat merangkum faktor-faktor yang menimbulkan kepuasan

kerja, yaitu:

a. Faktor psikologi. Merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan

karyawan, yang meliputi: minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap

kerja, bakat, dan keterampilan

b. Faktor sosial. Merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial,

baik antara sesama karyawan, dengan atasannya maupun karyawan yang

berbeda jenis pekerjaannya.

c. Faktor fisik. Merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik

lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan,

pengaturan waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan,

suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan,

umur dan sebagainya.

d. Faktor finansial. Merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan

serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besarnya gaji atau

upah, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan,

promosi dan sebagainya.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja

memiliki korelasi terhadap kinerja oleh karena itu organisasi dituntut untuk dapat

memelihara anggotanya agar tercipta kepuasan pekerja baik dilihat dari segi

material maupun immaterial.

4. Aspek-Aspek Kepuasan Kerja

Pelaksanaan pekerjaan akan sangat berkaitan dengan sejumlah aspek kerja,

misalnya saja menurut Gibson (Wibowo, 2007) dari sejumlah dimensi yang

dihubungkan dengan kepuasan kerja ada lima, kelima dimensi tersebut adalah:

a. Upah. Yaitu jumlah upah yang diterima dan dianggap upah yang wajar.

b. Pekerjaan. Yaitu keadaan dimana tugas pekerjaan dianggap menarik,

memberikan kesempatan untuk belajar dan bertanggung jawab.

c. Kesempatan promosi, dimana tersedia kesempatan untuk maju.

d. Penyelia, dimana kemampuan penyelia untuk menunjukkan minat dan

perhatian terhadap pegawai.

e. Rekan sekerja. Yaitu keadaan dimana rekan sekerja menunjukkan sikap

bersahabat dan mendorong.

Robbins (2003), menyatakan dalam pengukuran kepuasan kerja, beberapa

hal dapat diukur adalah:

a. Gaji. Yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang sebagai akibat dari

pelaksanaan kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil.

b. Pekerjaan itu sendiri. Yaitu isi pekerjaan yang dilakukan seseorang

apakah memiliki elemen yang memuaskan.
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c. Rekan sekerja.Yaitu teman-teman kepada siapa seseorang senantiasa

berinteraksi dalam pelaksanaan pekerjaan. Seseorang dapat merasakan rekan

kerjanya sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan.

d. 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.

e. Promosi.Yaitu kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan

jabatan. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk

naik jabatan atau tidak, proses kenaikan jabatan kurang terbuka atau

terbuka. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang.

Aspek yang biasanya digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seorang

karyawan menurut Rivai (2009) adalah: (1) Isi pekerjaan, penampilan tugas

pekerjaan yang aktual dan sebagai kontrol terhadap pekerjaan; (2) Supervisi; (3)

Organisasi dan manajemen; (4) Kesempatan untuk maju; 5) Gaji dan keuntungan

dalam bidang finansial   seperti adanya insentif; (6) Rekan kerja; (7) Kondisi

pekerjaan.

Job Descriptive Index (JDI)dalam Rivai (2009) menyatakan bahwa

deskripsi kepuasan kerja ialah:  (1) Bekerja pada tempat yang tepat, (2) Pembaya-

ran yang sesuai, (3) Organisasi dan manajemen, (4) Supervisi pada pekerjaan

yang tepat, (5) Orang yang berada dalam pekerjaan yang tepat. Sedangkan Siagian

(2006) menyatakan bahwa harapan-harapan pada organisasi, biasanya tercermin

antara lain: (1) Kondisi kerja yang baik; (2) Merasa diikutsertakan dalam proses
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pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut nasibnya; (3) Cara

pendisiplinan yang diplomatik; (4) Penghargaan yang wajar atas prestasi kerja; (5)

Kesetiaan pimpinan terhadap bawahannya; (6) Pembayaran yang adil dan wajar;

(7) Kesempatan promosi dan berkembang dalam organisasi; (8) Adanya

pengertian pimpinan jika bawahan menghadapi masalah pribadi; (9) Jaminan

adanya perlakuan yang adil dan objektif; (10) Pekerjaan yang menarik.

Dengan demikian kepuasan kerja merupakan sikap pegawai atau pekerja

terhadap pekerjaannya. Ini sebagai refleksi persepsi mereka terhadap pekerjaan

dan menunjukkan suatu tingkat hubungan terbaiknya antara individu dengan

organisasinya. Kelima aspek tersebut telah berasosiasi dengan kepuasan kerja.

Dalam hal ini Ben andJerry’s Homenade, Inc, percaya bahwa aspek-aspek

tersebut sangat proaktif menjadikan sebuah lingkungan yang membuat

pegawai/pekerja puas dan dapat meningkatkan produktivitas (Ivancevich,

Matteson, 2002).

C. Kerangka Pemikiran

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keterlibatan

kerja yang dikemukakan oleh Lodahl dan Kejner (Millmore, 2007), teori kepuasan

kerja yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins (2003), serta teori kinerja

pegawai yang dikemukakan oleh Bernaddin dan Russel (1993). Teori penghubung

kepuasan kerja dengan kinerja yang digunakan adalah teori Davis

(Mangkunegara, 2005), sedangkan teori penghubung keterlibatan kerja dengan

kinerja yang digunakan adalah teori Muchlas (2008).
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Kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang, seperti bakat atau

kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu

sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja merupakan perwujudan

dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja dalam kaitannya dengan

jabatan diartikan sebagai hasil yang dicapai yang berkaitan dengan fungsi jabatan

dalam periode waktu tertentu. Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa

kinerja (performance) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak

dilakukan oleh karyawan.

Menurut Mathis dan Jackson (2001:82) banyak faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja dari tenaga kerja, yaitu kemampuan mereka, motivasi,

dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan

hubungan mereka dengan organisasi. Sedangkan faktor yang diduga memiliki

pengaruh terhadap kinerja adalah keterlibatan kerja dan kepuasan kerja.

Lodahl dan Kejner (dalam Millmore, 2007) mendefinisikan keterlibatan

kerja sebagai internalisasi nilai-nilai tentang kebaikan pekerjaan atau pentingnya

pekerjaan bagi keberhargaan seseorang. Keterlibatan kerja sebagai tingkat sampai

sejauh mana performansi kerja seseorang mempengaruhi harga dirinya dan tingkat

sampai sejauh mana seseorang secara psikologis mengidentifikasikan diri

terhadap pekerjaannya atau pentingnya pekerjaan dalam gambaran diri totalnya.

Individu yang memiliki keterlibatan yang tinggi lebih mengidentifikasikan dirinya

pada pekerjaannya dan menganggap pekerjaan sebagai hal yang sangat penting

dalam kehidupannya.
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Keterlibatan kerja merupakan bagian dari sikap kerja (Blau & Boal, 1987).

Sikap kerja akan mempunyai dampak langsung pada produktivitas (Robbins,

dalam Kartiningsih, 2007), sehingga dengan adanya keterlibatan kerja yang tinggi

dari karyawan, maka diharapkan kinerja dari karyawan akan meningkat. Selain itu

menurut Blau & Boal (1987), keterlibatan kerja mempunyai konsekuensi berupa

hasil kerja, yang diantaranya adalah kinerja. Kemudian dari beberapa penelitian

diperoleh hasil bahwa keterlibatan kerja mempunyai hasil positif terhadap kinerja

seperti yang ditemukan oleh Blau & Boal (1987) bahwa keterlibatan kerja

mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja seseorang.

Seseorang yang terlibat dengan pekerjaan akan menganggap pekerjaan

memiliki peran penting dalam hidupnya, merasakan bahwa kebutuhan

kemandirian dan kontrol terhadap pekerjaan terpenuhi serta merasa harga dirinya

meningkat seiring dengan peningkatan kinerja (Kanungo, dalam Setyani, 2013).

Pegawai yang aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya menunjukkan

kemauan dan keinginan pegawai untuk ikut terlibat langsung dalam pekerjaan.

Menurut Faslah (2010) individu yang memiliki keterlibatan kerja yang rendah

adalah individu yang memandang pekerjaan sebagai bagian yang tidak penting

dalam hidupnya, memiliki rasa kurang bangga terhadap perusahaan, dan kurang

berpartisipasi dalam pekerjaannya. Pegawai yang memiliki keterlibatan kerja yang

tinggi cenderung memiliki tingkat absensi dan tingkat turnover yang rendah.

Dengan adanya keterlibatan kerja, pegawai dapat aktif berpartisipasi dalam

kegiatan organisasi, dengan menunjukkan kemampuan, keterampilan, solidaritas,

semangat dan keinginan untuk memajukan perusahaan dan merasakan
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pekerjaannya sebagai kepentingan dan tujuan hidup. Pegawai akan berusaha untuk

memberikan yang terbaik, melakukan usaha dengan maksimal, bangga dengan

perusahaan dan dapat mengembangkan kemampuan yang ada pada dirinya,

sehingga pegawai dapat berkembang.

Keterlibatan kerja akan meningkat apabila anggota dalam organisasi

menghadapi suatu situasi yang penting untuk didiskusikan bersama. Salah satu

situasi yang perlu didiskusikan bersama misalnya adalah kebutuhan dan

kepentingan pribadi yang ingin dicapai oleh anggota. Kebutuhan pribadi berkaitan

dengan puas tidaknya pegawai terhadap organisasi. Apabila kebutuhan tersebut

dapat terpenuhi maka akan membuat anggota tersebut meningkatkan kinerjanya

dalam organisasi. Anggota tersebut akan menyadari pentingnya untuk berusaha

dan memberikan kontribusi bagi kepentingan organisasi (Sumarto, 2009).

Keterlibatan kerja membentuk partisipasi dalam diri individu untuk berusaha

semaksimal mungkin guna mencapai kinerja yang tinggi terhadap organisasi.

Keterlibatan kerja sebagai tingkat sampai sejauh mana performansi kerja

seseorang mempengaruhi harga dirinya dan tingkat sampai sejauh mana seseorang

secara psikologis mengidentifikasikan diri terhadap pekerjaannya atau pentingnya

pekerjaan dalam gambaran diri totalnya. Faslah (dalam Simanjuntak 2013)

menyatakan bahwa banyak organisasi yang tidak menyadari pentingnya

memberikan kesempatan pegawai untuk terlibat dalam organisasi yang dapat

memicu rasa motivasi yang rendah karena merasa tidak berkembang, dan

berdampak pada ketidakpuasan yang dirasakan oleh pegawai akan tanggung

jawab, prestasi, pengakuan, dan harga diri. Individu yang memiliki keterlibatan
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yang tinggi lebih mengidentifikasikan dirinya pada pekerjaannya dan menganggap

pekerjaan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupannya.

Misalnya, pegawai administrasi menemukan rekan kerja yang kesulitan

karena beban kerja yang tinggi. Sebagai pegawai yang memiliki keterlibatan kerja

tinggi akan terdorong membantu pekerjaan rekannya. Tindakan tersebut adalah

gambaran pengidentifikasian diri pegawai terhadap pekerjaan-pekerjaan yang

mampu dikuasainya. Pegawai yang diberi kesempatan menyalurkan

keterlibatannya dalam kerja merasa puas terhadap kinerjanya karena telah

membuktikan bahwa pekerjaan tersebut merupakan bagian dari dirinya. Hal ini

adalah upaya untuk meningkatkan kepuasan dan meningkatkan harga diri pegawai

pada instansi. Sebaliknya, organisasi yang memberikan kesempatan pegawainya

yang terlibat dalam pekerjaan akan memperoleh feedback dimana unit kerjanya

mengalami peningkatan kinerja yang baik.

Sebaliknya, apabila pegawai tidak diberikan kesempatan untuk terlibat

dalam organisasi, pegawai cenderung berusaha mencari peluang pekerjaan dan

malah terlibat di unit kerja lain yang pada akhirnya pegawai akan keluar dari unit

kerja tersebut. Dengan demikian keterlibatan kerja dan kepuasan kerja sangat

penting untuk diperhatikan bagi setiap organisasi yang bergerak di bidang

pelayanan seperti administrasi di UIN Suska Riau.

Tingginya keterlibatan kerja tentu diikuti oleh kemampuan instansi

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi pegawai seperti kesempatan promosi

kemajuan karir kerja, tunjangan yang sesuai, penghargaan, pengakuan. Dukungan

yang diperoleh dari instansi dan adanya supervisi dari atasan akan menjadikan
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pegawai tertarik dengan pekerjaan merasa rasa senang dengan jumlah beban

pekerjaannya sendiri. Adanya kemampuan instansi memenuhi kebutuhan-

kebutuhan pribadi pegawai tersebut akan mendorong pegawai untuk lebih terlibat

dalam pekerjaannya dan tentu akan meningkatkan kinerjanya di dalam institusi

tersebut. Artinya, kepuasan kerja dan keterlibatan kerja saling mendukung dalam

meningkatkan kinerja pegawai.

Dari perspektif individu, keterlibatan kerja merupakan kunci pertumbuhan

dan kepuasan pegawai dalam lingkungan kerja yang memotivasi mereka untuk

mencapai tujuan organisasi (Brown dalam Setyorini, Maghfiroh, Hafidah, 2012).

Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Davis (dalam Mangkunegara,

2005) yang menyatakan bahwa: “Job satisfaction is the favorableness or

unfavorableness with employees view their work and their job performance”.

Kepuasan kerja berkaitan dengan kesukaan atau ketidak-sukaan pegawai dalam

melihat pekerjaannya dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya dalam

bekerja. Sedangkan hubungan antara keterlibatan kerja dengan kinerja

dikemukakan dalam teori Muchlas, (2008) yang menyatakan bahwa: “Semakin

terlibat karyawan dalam pekerjaannya, maka karyawan diharapkan dapat

menghasilkan kinerja yang lebih baik karena individu dengan tingkat keterlibatan

yang tinggi pada pekerjaannya akan memandang bahwa pekerjaan mereka

merupakan bagian yang penting dari kehidupan mereka.

Brown dan Charles (dalam Ansel & Wijono, 2012) menyatakan kepuasan

kerja sebagai keadaan emosi yang menyenangkan sebagai hasil persepsi seseorang

terhadap pekerjaannya, apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi atau
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memfasilitasi tercapainya pemenuhan nilai pekerjaan yang penting bagi orang

tersebut. Hal ini berarti kepuasan kerja akan bermuara pada kinerja, kualitas yang

tinggi, dan komitmen yang tinggi dalam organisasi. Artinya semakin individu

merasa puas akan pekerjaannya sebagai refleksi dari tempat kerjanya, maka

individu tersebut akan semakin meningkatkan kinerjanya, lebih termotivasi untuk

hadir dalam organisasi, dan berusaha bekerja sebaik mungkin, loyal, lebih stabil,

dan produktif sehingga lebih menguntungkan organisasi (Mowday dkk, 1982).

Kepuasan kerja berbeda-beda antara karyawan yang satu dengan karyawan

yang lainnya. Tingkat kepuasan kerja seseorang sangat tergantung pada besarnya

perbedaan antara harapan, keinginan dan kebutuhan karyawan dengan kenyataan-

kenyataan yang dirasakan. Apabila kenyataan yang dirasakan lebih rendah

daripada apa yang diinginkan, maka akan terjadi ketidakpuasan. Ketidakpuasan

dalam kerja yang akan menurunkan produktivitas kerja mengakibatkan situasi

yang tidak menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun bagi individu-individu

karyawan perusahaan tersebut. Ketidakpuasan akan menimbulkan perilaku agresif

dan sebaliknya dapat menimbulkan sikap menarik diri (turnover) di kalangan para

karyawan dari kontak dengan lingkungan kerjanya. Adapun bentuk-bentuk

perilaku agresif seperti melakukan sabotase, dengan sengaja membuat kesalahan

dalam kerja, menentang atasan atau sampai pada aktivitas pemogokan. Sedangkan

bentuk-bentuk penarikan diri seperti berhenti bekerja, suka membolos serta

perilaku lain yang cenderung menghindari kerja (Wexley dan Yukl, 1977).
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka

peneliti memiliki hipotesis:

1. Ada hubungan antara keterlibatan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja

pegawai Administrasi UIN Suska Riau.

2. Ada hubungan antara keterlibatan kerja dengan kinerja pegawai Administrasi

UIN Suska Riau.

3. Ada hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja pegawai Administrasi

UIN Suska Riau.


