
 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajamen 

 

Perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan atau hasil yang telah 

ditetapkan apabila telah menjalankan konsep manajamen secara baik dan 

benar. Peran manajamen sangatlah penting dalam suatu organisasi mengingat 

tidak ada perusahan atau organisasi yang dapat berhasil dengan baik tanpa 

menerapkan manajamen secara baik. 

Ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai satu tujuan, 

Hasibuan (2008: 9) 

Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, 

menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan 

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan 

personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan,  Handoko (2000: 10) 

Pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajamen adalah 

suatu seni dalam hal mengatur proses yang terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang 

dilakukan suatu organisasi untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah 
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ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainya secara efektif dan efisien. 

 

2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Meningkatnya peranan manajamen dalam suatu perusahaan mengakibatkan 

bertambahnya perhatian terhadap pentingnya faktor sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi atau perusahan. Perusahaan kini memberikan perhatian 

yang lebih besar terhadap masalah yang berhubungan dengan faktor manusia. 

Oleh sebab itu, fokus dan menjadi perhatian yang besar yang dipelajari 

MSDM adalah masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja manusia. 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyrakat, Hasibuan (2008: 

10). 

Penarikan, seleksi, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh 

organisasi, Handoko (2001: 4). 

Pengertian-pengertian yang telah dijelaskan diatas dapat kita posisikan bahwa 

manajamen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajamen 

yang memusatkan perhatiannya pada masalah pendayagunaan sumber daya 

manusia agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi. 

Tugas manajamen sumber daya manusia ialah mempelajari dan memahami 

agar suatu individu mampu mengintegrasikan dan beradaptasi secara langsung 

ke berbagai organisasi yang ada. Salah satu caranya adalah dengan 
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membentuk sebuah manajamen yang mampu membentuk sebuah iklim 

organisasi yang dipersepsikan dan dirasakan secara baik dan sehat sehingga 

sumber daya manusia yang ada memberikan kontribusi yang maksimal 

terhadap perusahaan atau organisasi yang dimasukinya. 

 

2.3 Pengertian Iklim Organisasi 

 

Organisasi dibentuk, dikembangkan, menaik, dan menurun sangat 

berhubungan erat kaitannya dengan kondisi lingkungan organisasi. Organisasi 

membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki skill yang 

tinggi, dan kemampuan beradaptasi yang baik dengan lingkungan kerja yang 

baru. Lingkungan kerja yang dipersepsikan baik oleh sumber daya manusia 

mampu menunjang produktifitasnya sehingga timbul rasa nyaman dan 

rendahnya kebosanan yang akan terbentuk. Iklim organisasi juga merupakan 

faktor penting yang menentukan kehidupan suatu organisasi. Iklim seperti 

halnya sidik jari dan lapisan salju, organisasi selamanya unik. Masing-masing 

organisasi memiliki budaya, tradisi, dan metode tindakannya sendiri yang 

secara keseluruhan menciptakan iklimnya. Satu organisasi mungkin 

menciptakan sumber daya manusia yang sifatnya sibuk, efisien, dan efektif, 

tetapi di organisasi lainnya justru nampak santai, kinerja yang rendah dan 

kebosanan yang tinggi. Inilah yang menggambarkan unsur psikologis  iklim di 

dalam suatu organisasi. 

Terdapat dua aspek yang fundamental  Davis (2001:92) yang harus menjadi 

perhatian dalam iklim organisasi yaitu tempat kerja itu sendiri (WorkSelf) dan 
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perilaku yang diterima dari manajamen. Karyawan akan merasakan bahwa 

iklim organisasi tertentu menyenangkan apabila mereka melakukan sesuatu 

yang berguna yang memberikan rasa kemanfaatan diri. Oleh karena itu, iklim 

organisasi memiliki peranan yang cukup penting dalam kemampuan secara 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Handoko (1997: 124) dalam Harlie (2008: 468) menyatakanbahwa 

iklim organisasi merupakan suatu suasana organisasi yang diciptakan 

beberapa komponen yang membentuk nilai kebijaksanaan, yang 

pelaksananyasesuai dengan kepentingan kelompok kerja. Komponen-

komponen yang membentuk suasana ini meliputi: praktik pengambilan 

keputusan yang lebih partisipatif dan berpola kelompok, adanya arus 

komunikasi yang mengalir ke seluruh jenjang organisasi secara memadai 

dalam arti jumlah dan mutu, terciptanya kondisi kerja yang sedemikian rupa 

sehingga mendorong dan merangsang para pegawai untuk bekerja giat, adanya 

penghargaan yang penuh terhadap sumber daya  manusia  sebagai modal dasar 

organisasi, adanya pengakuan pengaruh bawahan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaan. Dalam hal ini, iklim organisasi berfungsi sebagai faktor pengaruh 

dalam proses belajar mengajar bagi perilaku kerja dan kepuasan kerja. 

Semakin sesuai dan menyehatkan suatu iklim organisasi akan semakin tinggi 

tingkat kinerja dan kepuasan kerja pegawainya. 

Iklim organisasi adalah lingkungan manusia di dalam mana para pegawai 

organisasi melakukan pekerjaan mereka, Davis (2001: 21). 
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Koleksi dan pola lingkungan yang menentukan munculnya motivasi serta 

berfokus  pada persepsi-persepsi yang masuk akal atau dapat dinilai, sehingga 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja anggota organisasi, Stinger  

dalam Wirawan (2007). 

Iklim organisasi mencerminkan kondisi internal suatu organisasi karena iklim 

hanya dapat dirasakan oleh anggota organisasi tersebut, dan iklim dapat 

menjadi sarana untuk mencari penyebab perilaku negatif yang muncul pada 

karyawan, Amundson dalam Martini & Rostiana  (2003). 

Para pegawai merasa bahwa iklim tersebut menyenangkan apabila mereka 

melakukan sesuatu yang bermanfaat dan menimbulkan perasaan berharga. 

Mereka sering kali menginginkan pekerjaan yang menantang dan yang 

memuaskan secara intrinsik. Kebanyakan pegawai juga menginginkan 

tanggung jawab dan kesempatan untuk berhasil. Mereka ingin didengarkan 

dan diperlakukan sebagai orang yang bernilai. Para pegawai ingin merasa 

bahwa organisasi benar-benar memperhatikan kebutuhan dan masalah mereka, 

Davis (2001: 24). 

Seorang peneliti Rensis likert dalam Buku karangan  Davis (2001: 25) dalam 

mengukur iklim organisasi dengan mengembangkan instrument klasik yang 

berfokus pada gaya manajemen yang diterapkan survei likert antara lain 

kepemimpinan, motivasi, komunikasi, interaksi, pengaruh, pengambilan 

keputusan, penyusunan tujuan, dan pengendalian. Dalam hal ini responden 

diberikan sebuah kontinum pilihan bagi masing-masing butir untuk 

menunjukan apakah mereka orang yang bersangkutan cenderung  memilih 
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iklim otokratis, yang sangat terstruktur atau iklim yang lebih partisipatif dan 

berorientasi pada manusia. Kesimpulannya bahwa iklim organisasi yang 

berorientasi kepada manusia menghasilkan tingkat prestasi yang lebih tinggi 

dan kepuasan kerja yang lebih besar. Semakin sesuai dan menyehatkan suatu 

iklim organisasi akan semakin tinggi tingkat kinerja dan kepuasan kerja 

pegawainya. 

2.3.1 Mengukur Iklim Organisasi 

Beberapa indikator untuk mengetahui sehat atau kurang sehatnya iklim 

organisasi adalah sebagai berikut, Litwin & Stinger dalam M. Harlie (2008) 

mengemukakan dimensi iklim organisasi yaitu : 

1.  Struktur (Structure) yaitu struktur tertutup, berorientasi pada peraturan 

prosedur. 

2.  Tanggung jawab (Responsibility), yaitu perasaan diakui keberadaanya oleh 

pimpinan. 

3. Imbalan (Reward), yaitu penekanan pada imbalan yang positif dari pada 

hukuman  

4.  Risiko (Risk), yaitu penekanan pada pengambilan resiko. 

5. Kerahaman, kehangatan hati (Warmt), yaitu bersahabat, suasana kelompok 

pimpinan atau asosiasi yang dirasakan oleh pegawai 

6. Standar (Standart), yaitu merasakan pentingnya standar kinerja dan 

pencapaian tujuan. 

7. Konflict (Conflict), yaitu penekanan pada upaya mendengarkan opini yang 

berbeda, mengemukakan masalah secara terbuka 
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8.  Identifikasi (Identity), yaitu perasan setiap individu merasa memiliki 

lembaga dan bernilai bagi rekan sejawat 

 

Cherrington (1994) dalam M. Harlie (2008) mengukur iklim organisasi 

dengan beberapa instrument yaitu komunikasi, kepemimpinan, pengambilan 

keputusan, evaluasi dan imbalan kinerja, struktur organisasi dan control 

organisasi. 

Selanjutnya berkaitan dengan iklim organisasi Davis (2001: 24) 

mengungkapkan bahwa iklim organisasi memiliki ciri-ciri organisasi yang 

penting, dimana dapat dirumuskan beberapa unsur organisasi untuk mengukur 

iklim organisasi adalah: 

1. Kualitas kepemimpinan 

2. Komunikasi 

3. Kepercayaan 

4. Tanggung jawab 

5. Imbalan yang adil 

Upaya untuk mengukur kondisi iklim organisasi perlu dilakukan, sehingga 

akan dapat diketahui sehat tidaknya sebuah iklim organisasi. Pada iklim 

organisasi yang sehat akan berdampak  positif terhadap perkembangan sebuah 

organisasi. 
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2.3.2 Lingkungan Fisik 

Iklim organisasi sebagian besar ditentukan oleh sikap manajemen terhadap 

orang-orang dan hakekat hubungan diantara pegawai pegawai dan diantara 

kelompok-kelompok. Menurut Fajrina (2006: 30) faktor-faktor yang 

mempengaruhi iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

pengaruhnya terhadap perilaku manusia antara lain : 

A.  Luas, Bentuk, dan Susunan Organisasi 

Penambahan luas dan komplektifitasnya organisasi dapat mempengaruhi 

anggota-anggotanya. Organisasi yang besar dimana informasi disampaikan 

melalui banyak saluran, sehingga perlu adanya jenis hubungan atau 

interaksi yang akan dapat membantu perkembangan, yaitu saling 

menghormati dan paham memahami serta adanya aliran komunikasi yang 

bebas. 

B.  Hakekat Pekerjaan 

Hakekat pekerjaan organisasi dan alirannya mempunyai pengaruh besar 

terhadap perilaku individu-individu dan kelompok dalam sistem urutan 

kerja misalnya lingkungan fisik membentuk semacam iklim didalam mana 

para pegawai dicegah dari hal saling mempengaruhi karena sesuatu dan 

persyaratan untuk mengikuti urutan kerja. 
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C.  Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Dalam suatu organisasi harus mampu memberikan kondisi kerja yang 

melindungi kesehatan dan keselamatan kerja para pegawainya yaitu 

dengan memberikan lingkungan kerja yang melindungi dari resiko radiasi, 

pencemaran udara suara mesin yang besar dan lain-lain. Rasa nyaman 

menimbulkan dampak yang baik terhadap kepuasan kerja, seorang 

karyawan akan merasa dilindungi dan diperhatikan apabila kesehatan dan 

keselamatan kerja seorang pegawai dijunjung tinggi di tempat seorang 

pegawai bekerja. 

2.4. Pengertian Kepuasan Kerja 

 

Kepuasan kerja merupakan harapan dari setiap karyawan maupun pemimpin 

di suatu organisasi atau perusahaan. Kepuasan kerja merupakan faktor penting 

dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Kepuasan kerja 

yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi atau pemimpin di suatu 

organisasi telah mampu diorganisasi dengan baik dan dimanajemen secara 

baik pula. 

Kepuasan kerja merupakan persoalan umum pada setiap unit kerja, baik itu 

berhubungan motivasi, kesetiaan ataupun ketenangan bekerja, dan disiplin 

kerja. Oleh karena itu, kepuasan kerja mempunyai arti penting baik bagi 
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karyawan maupun perusahaan, terutama untuk menciptakan keadaan positif di 

lingkungan kerja perusahaan, Handoko ( 2001: 196). 

Berkaitan dengan batasan atau pengertian kepuasan dari beberapa ahli, belum 

ada keseragaman tetapi sebenarnya perbedaan tersebut tidak begitu principle. 

Batasan mengenai kepuasan kerja dari beberapa ahli antara lain:      

1. Kepuasaan kerja adalah  

Sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya, 

Hasibuan (2008: 202). 

2. Seperangkat peraturan yang menyangkut tentang perasaan menyenangkan 

dan tidak menyenangkan berhubungan dengan pekerjaan mereka, Davis  

(2001: 105). 

3. Keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka, Handoko (2001: 193) 

Berdasarkan dari batasan-batasan yang telah dijelaskan diatas merupakan 

batasan yang sifatnya sederhana dan operasional. Secara jelas konsep 

kepuasan kerja merupakan penggabungan antara 2 aspek yaitu perasan yang 

ditimbulkan oleh lingkungan sekitar dan interaksi-interaksi manusia yang ada 

di dalam suatu lingkunganya. 

Kepuasan kerja itu dihasilkan dari persepsi pegawai terhadap pekerjaannya, 

didasarkan atas pada faktor lingkungan kerja seperti penyelia, kebijakan, dan 

prosedur aplikasi kelompok kerja, kondisi kerja, dan tunjangan, Gibson (1995) 

dalam Fajrina (2006: 32).  
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Sementara itu banyak dimensi telah dihimpun dari kepuasan kerja antara lain: 

1.  Kesempatan atau promosi adalah adanya kesempatan untuk maju yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai dengan prestasi kerjanya. 

2.  Rekan kerja adalah sampai sejauh mana rekan kerja bisa bersahabat, 

kompeten, dan mendukung. 

3.  Pekerjaan adalah sampai sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan 

memberi kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab. 

4.  Penyelia adalah kemampuan penyelia untuk memperhatikan keterkaitan 

pada perhatian kepada pegawai. 

5.  Pembayaran adalah suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang 

dirasakan dari pembayaran. 

Dalam suatu organisasi apabila seorang karyawan merasakan apa yang telah 

dikerjakan mendapatkan imbalan yang sesuai atas apa yang dikerjakannya 

maka karyawan tersebut akan merasakan kepuasan yang tinggi. Sebaliknya 

apabila kegiatan yang dilakukan oleh seorang karyawan tidak dirasa cukup 

mendapatkan imbalan atas apa yang telah seorang karyawan kerjakan, maka 

karyawan tersebut akan merasa tidak puas. Karyawan yang merasakan 

ketidakpuasan maka karyawan tersebut akan merasa mudah bosan, frustasi, 

sedih, dan bahkan akan keluar dari organisasi. 
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Menurut Robbin (2001: 148) kepuasan kerja terdiri dari indikator sebagai 

berikut : 

a.  Pekerjaan yang secara mental menantang 

Robbin mengemukakan karyawan lebih cenderung menyukai pekerjaan-

pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk menggunakan kebebasan, 

keterampilan dan kemampuan mereka serta menawarkan beragam tugas, 

kebebasan dari umpan balik berupa seberapa baik mereka melakukan 

pekerjaan. Pekerjaan yang secara mental kurang menantang akan 

menciptakan kebosanan, tetapi pekerjaan yang sangat menantang akan 

menimbulkan rasa frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi ini pekerjaan 

yang tantangannya sedang, karyawan umumnya akan merasa senang. 

b.  Ganjaran yang pantas  

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan dengan adil dan segaris dengan pengharapan mereka. 

Bila upah dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, 

tingkat keterampilan individu dan standar pengupahan komunitas, 

kemungkinan besar akan menghasilkan kepuasaan. 

c.  Kondisi yang mendukung 

Lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk 

memudahkan mengerjakan tugas secara baik. Studi-studi memperagakan 

bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak 
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berbahaya atau merepotkan. Temperatur, cahaya, dan faktor-faktor 

lingkungan lainnya seharusnya tidak ekstrim (tidak terlalu bahaya atau 

tidak terlalu sedikit) 

d.  Rekan kerja yang mendukung 

Sampai sejauh mana rekan kerja bisa bersahabat, kompeten dan 

mendukung. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan 

akan interaksi sosial. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bila 

mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung agar dapat mencapai 

kepuasaan kerja yang meningkat. Perilaku atasan seseorang juga 

merupakan determinan utama dari kepuasaan. 

e.  Kesesuain antara keperibadian dengan pekerjaan 

Kecocokan yang tinggi antara seorang karyawan dan pekerjaan yang 

menghasilkan seorang individu terpuaskan. 

2.4.1. Efek Kepuasan Kerja 

 

Kepentingan para manajer pada kepuasan kerja cenderung berpusat pada efek 

kinerja karyawan. Para peneliti mengenali kepentingan ini karena banyak studi 

yang dirancang bahwa dampak kepuasan kerja pada produktifitas, 

kemangkiran dan keluarnya karyawan Robbins (1996: 182) dalam David 

(2010: 39). 
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a.  Kepuasan dan kemangkiran 

Pandangan mengenai kepuasan dan kemangkiran karyawan yang tidak 

mendapatkan kepuasan atas sosial kerjanya maka akan cenderung untuk 

tidak masuk kerja atau lebih sering mangkir. Kemangkiran  itu dapat 

dikurangi dengan menyediakan berbagai insentif yang dapat mendorong 

pegawai masuk kerja, dan sebaliknya jika karyawan merasa terpuaskan 

atas hasil kerjanya maka dapat mendorong keaktifan karyawan dalam hal 

kehadiran atau absensi. 

b.  Kepuasan dan Produktifitas 

Pandangan ini mengenai hubungan kepuasan kerja pada hakekatnya dapat 

dikatakan bahwa seorang karyawan yang bahagia adalah seorang pekerja 

yang produktif.  Jadi,  jika melakukan suatu pekerjaan yang baik secara 

intristik akan merasa senang mengenai hal tersebut karena dapat 

menghasilkan produktifitas yang lebih tinggi serta dapat menimbulkan 

kepuasan kerja yang tinggi pula. Sehingga dapat meningkatkan pengakuan 

dari perusahaan yaitu gaji dan promosi. Imbalan ini selanjutnya 

menentukan tingkat kepuasan kerja. 

c.  Kepuasan dan tingkat keluarnya karyawan  

Kepuasan kerja akan lebih tinggi berkaitan dengan rendahnya tingkat 

keluarnya karyawan atau pergantian karyawan. Para karyawan yang lebih 

puas kemungkinan besar lebih lama bertahan dengan perusahan mereka, 
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begitu pula sebaliknya karyawan yang tidak puas akan cenderung untuk 

keluar dari pekerjaannya, mereka mencari sesuatu yang lebih baik di 

tempat lain dan meninggalkan perusahan mereka. 

2.4.2. Cara Karyawan Mengungkapkan Ketidakpuasan Menurut 

Robbins ( 2007: 108) 

 

 Keluar: Perilaku diarahkan ke meninggalkan organisasi yang meliputi 

mencari posisi baru sekaligus mengundurkan diri. 

 Suara: Secara aktif dan konstruktif berupaya memperbaiki kondisi 

yang meliputi menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan 

atasan, dan sebagian bentuk kegiatan perserikatan.  

 Kesetian:  Secara pasif namun optimis  menunggu perbaikan kondisi, 

yang meliputi membela organisasi dan kritikan eksternal dan 

mempercayai organisasi dan manajemennya untuk “melakukan hal 

yang benar.” 

 Pengabaian: Secara pasif membiarkan keadaan memburuk, yang 

meliputi keabsenan atau keterlambatan kronis, penurunan usaha, dan 

peningkatan tingkat kesalahan. 

 

 

2.5. Penelitian Terdahulu Berhubungan Dengan Iklim Organisasi dan  

  Kepuasan kerja 

 

 

Penelitian terdahulu sudah banyak yang mengambil variabel Iklim organisasi 

dan kepuasan kerja, tetapi sangat terbatas yang pernah meneliti tentang 

pengaruh iklim organisasi terhadap kepuasaan kerja, selain itu belum ada 

penelitian terkait yang meneliti dengan objek penelitianya yang bergerak di 
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bidang jasa perhotelan, penelitian-penelitian terdahulu lebih memilih kegiatan 

perbankan dan consulting padahal hotel merupakan bentuk usaha yang sangat  

mementingkan dan menekankan pelayanan jasa dimana pelayanan jasa yang 

baik tercipta melalui iklim oganisasi yang baik kemudian berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang merasakan kepuasaan 

kerja yang baik tentunya memberikan pelayanan jasa yang baik pula terhadap 

konsumen. David K.S (2010) dalam skripsinya meneliti  Pengaruh Iklim 

Organisasi terhadap Kepuasaan Kerja Karyawan pada SF Consulting Jakarta 

dan dari penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa hasil perhitungan 

menunjukan nilai koefisien korelasi sebesar 0,668 atau 66,8 % yang 

menyatakan pengaruh iklim oganisasi dengan kepuasan kerja adalah kuat. 

Selain di atas terdapat penelitian yang diteliti oleh Fajrina (2006) dalam 

skripsinya meneliti Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepuasaan Kerja 

Karyawan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung 

dan dari penelitiannya didapatkan kesimpulan bahwa hasil perhitungan 

menunjukan nilai rhitung  sebesar 0,581 sedangkan rtabel untuk N=53 dengan 

tingkat kepercayaan 95% adalah 0,297 atau 0,581>0,297 sehingga diketahui 

ada hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y. Kemudian 

dilanjutkan dengan dengan menghitung koefisien determinasi dan didapatkan 

nilai r
2 

sebesar 0,337 yang berarti Ha : r < 1 yaitu ada pengaruh yang positif 

antara iklim organisasi dan kepuasan kerja karyawan. 


