
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kompensasi

Kompensasi merupakan faktor yang memengaruhi produktivitas kerja. Pendapat

tersebut diperkuat oleh Rachmawati (2008: 143) mengatakan bahwa kompensasi

diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan kepada tenaga kerja untuk

meningkatkan prestasi kerja, efisiensi dan efektivitas produktivitas kerja. Apabila

kompensasi diterapkan dengan baik akan menciptakan motivasi. Menurut

Mangkunegara (2009: 93) motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai

agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. Salusu (2000: 429) mengatakan

bahwa seseorang bersedia melakukan suatu pekerjaan karena dirangsang oleh

motivasi. Jadi motivasi adalah faktor penting sebagai penggerak produktivitas

kerja karyawan yang salah satunya didapat dari penerapan kompensasi yang baik.

Kompensasi dimaksudkan sebagai balas jasa (reward) perusahaan terhadap

pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah diberikan karyawan kepada

perusahaan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau

dianggap sebagai suatu balas jasa atau ekuivalen. Menurut Malayu (2003: 118)

kompensasi adalah semua pendapatan berbentuk uang, barang langsung atau tidak

langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan
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kepada perusahaan. Menurut Tohardi (2002) dalam Sutrisno (2009: 182)

mengatakan bahwa “kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan,

perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksudkan

untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan dan

keadilan. Menurut Handoko (1992) yang dimaksud dengan kompensasi adalah

segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.”

Bila didasarkan pada konsep “pertukaran” Philip Kottler, maka aka terlihat

prosesnya seperti pada gambar di bawah ini (Jahrie dan Hariyoto, 1999:

109):

Gambar 2.1 Umpan Balik Jasa atau Tenaga dan Kompensasi

Sebenarnya hubungan antara perusahaan dan karyawan adalah simbiosis

mutualisme. Perusahaan sebagai pembeli jasa menawarkan pekerjaan kepada

karyawan (pencari kerja), sedangkan karyawan bersedia menjual jasa atau tenaga

kepada perusahaan. Namun sebelumnya tentu telah terjadi tawar-menawar antara

perusahaan dan tenaga kerja tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan besar

kompensasinya. Dengan terjadi proses pertukaran seperti ini, maka kebutuhan

perusahaan dan karyawan akan terpenuhi.

PERUSAHAAN KARYAWAN

Jasa/ tenaga

Kompensasi
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2.1.1 Bentuk-Bentuk Kompensasi

Menurut Sutrisno (2009: 184) bentuk-bentuk kompensasi antara lain:

1. Kompensasi langsung

Kompensasi langsung adalah kompensasi yang diberikan langsung

berhubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan.

a. Gaji

Merupakan kompensasi yang diberikan kepada seorang karyawan secara

periodik, biasanya sebulan sekali. Karyawan yang telah menerima gaji pada

umumnya adalah karyawan tetap yang telah lulus dari masa percobaan.

b. Upah

Merupakan kompensasi yang diberikan kepada para pekerja harian atau

borongan (tidak tetap). Pembayaran upah dilakukan setiap hari setelah

pekerjaan selesai, secara mingguan, tergantung kesepakatan bersama.

c. Bonus

Pemberian bonus kepada karyawan dimaksudkan untuk meningkatkan

produktivitas kerja dan semangat kerja karyawan.

d. Insentif

Yaitu kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu, karena

keberhasilan prestasi yang melebihi prestasi rata-rata yang ditentukan.

2. Kompensasi tidak langsung

Kompensasi tidak langsung atau tambahan yaitu pemberian kompensasi yang

tidak dikaitkan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan, disebut juga

kompensasi pelengkap, yang mempunyai bermacam-macam nama dalam

industri. Beberapa menyebutnya dengan “program pelayanan, pembayaran
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bukan upah atau tunjangan karyawan.” Jenis-jenis tunjangan menurut kategori

utama yaitu :

a. Tunjangan berupa program pelayanan atau fasilitas

Umumnya jenis tunjangan fasilitas yang sering disediakan perusahaan yaitu:

1. Tunjangan kesehatan, seperti menyediakan pengobatan poliklinik, dokter

perusahaan, atau memberi kesempatan karyawan untuk berobat dengan

biaya perusahaan, atau dengan penggantian sebagian biaya pengobatan,

jaminan sosial, asuransi dan sebagainya.

2. Tunjangan transportasi, tunjangan transportasi untuk pergi ke tempat

kerja seperti disediakannya mobil atau bus perusahaan, sopir perusahaan,

atau perusahaan memberikan semacam tunjangan transportasi perbulan

sebagai pengganti fasilitas antar jemput.

3. Tunjangan makan (kafetaria), seperti menyediakan kantin tempat makan

perusahaan dengan biaya perusahaan atau dibayar sendiri oleh karyawan.

4. Tunjangan perumahan, seperti rumah dinas, perumahan karyawan, atau

perusahaan menyediakan biaya pengganti fasilitas perumahan.

5. Tunjangan rekreasi, dalam periode tertentu perusahaan mengadakan

rekreasi untuk para karyawan dan keluarganya untuk berwisata ke tempat

tertentu. Pemberian kesempatan rekreasi bagi para karyawan merupakan

hal yang sangat baik untuk kebugaran fisik dan jiwa mereka.

6. Tunjangan perawatan anak, tunjangan perawatan anak berbeda-beda

mulai dari penyediaan penyuluhan sampai pelayanan perawatan yang

sebenarnya. Beberapa perusahaan menyediakan biaya pendidikan anak

karyawan yang didasarkan kepentingan bersama.
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7. Tunjangan fasilitas koperasi simpan pinjam, yaitu sekelompok orang

yang terorganisasi yang mengumpulkan uang mereka dan setuju untuk

memberikan pinjaman satu sama lain.

8. Pelayanan-pelayanan lain seperti pemberian pakaian seragam, pemberian

konseling dan lain-lain.

b. Dalam bentuk pemberian kesempatan berkarir

Kompensasi dapat pula dilakukan perusahaan berupa kesempatan berkarir.

Seperti bagi karyawan yang berprestasi tinggi diberi kesempatan untuk

dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.1.2 Tujuan Pemberian Kompensasi

Tujuan perusahaan memberikan kompensasi yaitu (Rachmawati, 2008: 144-145):

1. Mendapatkan karyawan yang berkualitas

Organisasi saling bersaing di pasar tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan

yang berkualitas. Oleh karena itu untuk menarik calon karyawan masuk dalam

perusahaan, harus merangsang calon-calon pelamar dengan tingkat kompensasi

yang cukup kompetitif dengan tingkat organisasi lain.

2. Mempertahankan karyawan yang sudah ada

Kompensasi yang kompetitif dapat mempertahankan karyawan yang potensial

dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal ini dapat mencegah kasus pembajakan

karyawan oleh organisasi lain dengan iming-iming gaji yang tinggi.

3. Adanya keadilan

Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara

manajemen dengan karyawan. Dengan pengikatan pekerjaan, sebagai balas jasa
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organisasi atas apa yang sudah diabdikan karyawan pada organisasi, maka

keadilan dalam pemberian kompensasi mutlak dipertimbangkan.

4. Perubahan sikap dan perilaku

Adanya kompensasi yang layak bagi karyawan hendaknya dapat memperbaiki

sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan. Hal ini tercermin dari rasa

tanggung jawab, pengalaman kesetiaan kepada perusahaan, serta motivasi dan

prestasi yang meningkat dalam bekerja.

5. Efisiensi biaya

Program kompensasi yang rasional membantu perusahaan mendapatkan dan

mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak. Dengan

upah yang kompetitif, perusahaan dapat memperoleh keseimbangan dari etos

kerja karyawan yang meningkat.

6. Administrasi legalitas

Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas karena diatur

oleh pemerintah dalam sebuah Undang-Undang. Tujuannya agar perusahaan

tidak sewenang-wenang memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan.

2.1.3 Persyaratan yang Mempengaruhi Kompensasi

Menurut Jahrie dan Hariyoto (1999: 116-118) ada beberapa persyaratan yang

harus dipenuhi dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Persyaratan

menghendaki bahwa kompensasi itu haruslah:

1. Dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum

2. Dapat menikat karyawan agar tidak keluar dari perusahaan

3. Dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja
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4. Bersifat adil dan layak

5. Selalu ditinjau kembali

6. Mencapai sasaran yang diinginkan

7. Mengangkat harkat kemanusiaan

8. Berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi besarnya kompensasi, antara lain (Malayu,

2003: 127-129):

1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari lowongan pekerjaan

(permintaan), maka kompensasi relatif kecil. Jika pencari kerja lebih sedikit

daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar.

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar baik, maka

tingkat kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya, jika kemampuan dan

kesediaan perusahaan untuk membayar kurang maka kompensasi relatif kecil.

3. Serikat buruh atau organisasi karyawan

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi

akan semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang

berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil.

4. Produktivitas kerja karyawan

Jika produktivitas kerja karyawan baik maka kompensasi akan semakin besar.

Sebaliknya kalau tingkat produktivitas kerjanya buruk maka kompensasinya

kecil.
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5. Pemerintah dengan Undang-Undang keppres

Pemerintah dengan Undang-Undang dan keppres menetapkan besarnya batas

upah minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha

tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan.

6. Biaya hidup (cost of living)

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi upah

semakin besar. Sebaliknya jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka

tingkat kompensasi semakin kecil.

7. Posisi jabatan karyawan

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji atau

kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan lebih

rendah akan memperoleh gaji atau kompensasi yang kecil.

8. Pendidikan dan pengalaman kerja

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka balas

jasanya akan semakin besar, karena kecakapan yang dimiliki lebih baik.

9. Kondisi perekonomian nasional

Apabila perekonomian maju maka tingkat kompensasi semakin besar. Namun

jika kondisi perekonomian kurang maju, maka tingkat kompensasi rendah.

10. Jenis dan sifat pekerjaan

Kalau jenis dan sifat pekerjaan sulit dan mempunyai resiko (financial dan

keselamatan) yang besar maka tingkat balas jasanya semakin besar. Tetapi

bila jenis dan sifat pekerjaan mudah dan resiko (financial dan kecelakaannya)

kecil, tingkat balas jasanya relatif rendah.
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2.1.4 Dasar Pemberian Kompensasi

Walaupun para ahli berbeda pendapat tentang dasar penentuan kompensasi karena

perbedaan sudut pandang, namun secara umum dasar penentuan tersebut dapat

dibedakan atas beberapa dasar, yaitu (Jahrie dan Hariyoto, 1999: 119-120) :

1. Kompensasi berdasarkan satuan volume yang dihasilkan

Kompensasi ini didasarkan berapa banyak jumlah produksi yang dihasilkan

karyawan. Misalnya kompensasi diberikan didasarkan pada berapa potong,

pasang, lusin, kodi yang dihasilkan. Semakin banyak barang atau jasa yang

dihasilkan, semakin besar kompensasi yang diterima untuk hasil kerjanya itu.

2. Kompensasi berdasarkan satuan waktu

Cara penentuan kompensasi berdasarkan penentuan waktu, biasanya pekerja

diberi kompensasi berdasarkan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dapat

dilakukannya. Disini bersarnya kompensasi yang diterima seorang karyawan

atau pekerja dikaitkan langsung dengan lama waktu yang digunakan oleh

yang bersangkutan untuk bekerja, bukan jumlah produk yang dihasilkan.

Misalnya upah per jam, per hari, per minggu, per bulan dan sebagainya.

3. Kompensasi berdasarkan penilaian kerja

Dalam menggunakan metode ini cukup sulit karena memerlukan jenis

kompensasi yang sama banyaknya dengan jenis pekerjaan yang ada.

Memilah-milah pekerjaan sebagai dasar penentuan tingkat kompensasi

bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan.
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2.2 Disiplin Kerja

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif yang penting untuk mencapai prestasi

kerja. Rianto (1990: 46) mengatakan bahwa “apabila disiplin kerja tinggi maka

produktivitas kerjanya meningkat, hal ini disebabkan karena kedisiplinan

merupakan proses perkembangan yang konstruktif atau membangun bagi setiap

karyawan.” Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja

karyawan. Menurut Mathis dan Jackson (2001: 89) motivasi adalah hasrat di

dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan.  Apabila

motivasi telah tercipta maka disiplin kerja akan tumbuh pada setiap karyawan

yang akan menyebabkan meningkatnya produktivitas kerja.

Menurut Handoko (2001: 208) disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul

dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku

dalam organisasi. Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002: 15) disiplin adalah

setiap perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya kepatuhan

terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang

diperlukan seandainya tidak ada perintah. Mangkunegara (2001) membagi disiplin

menjadi 2 bentuk yaitu disiplin preventif dan disiplin korektif.

Disiplin preventif merupakan suatu upaya untuk menggerakkan karyawan

mematuhi aturan kerja yang ditetapkan perusahaan dengan cara preventif. Ini

dimaksudkan agar karyawan dapat mencegah terjadinya pelanggaran. Sedangkan

dalam disiplin korektif, karyawan yang terbukti melanggar disiplin akan diberikan

sanksi (hukuman) yang bertujuan agar karyawan tersebut dapat mematuhi aturan

yang telah ditetapkan (Ma’arif dan Lindawati, 2012: 95-96).
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2.2.1 Tujuan dan Manfaat Disiplin Kerja

Menurut Ma’arif dan Lindawati (2012: 98) tujuan dan manfaat ditegakkannya

disiplin kerja antara lain :

a. Memastikan perilaku karyawan konsisten dengan peraturan yang telah

ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan.

b. Menciptakan dan mempertahankan rasa hormat dan saling percaya antara

pimpinan dan bawahannya.

c. Membantu karyawan untuk memiliki kinerja tinggi dan produktif.

2.2.2 Pentingnya Disiplin Kerja

Disiplin adalah sikap kesediaan seseorang untuk mematuhi norma peraturan yang

berlaku. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan

perusahaan, sedangkan disiplin yang merosot akan memperlambat pencapaian

tujuan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut (Jahrie dan Hariyoto,

1999: 163-164) :

Perusahaan Tujuan Perusahaan

Gambar 2.2 Hubungan Kedisiplinan dengan Tujuan Perusahaan

X
X
X

X
X
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Disiplin karyawan yang baik akan memperkuat dan mempercepat pencapaian

tujuan perusahaan (arah panah memperkuat tujuan). Bentuk disiplin kerja yang

baik akan tergambar pada suasana:

a. Tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

b. Tingginya semangat, gairah kerja dan inisiatif dalam melakukan pekerjaan.

c. Besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas

dengan sebaik-baiknya.

d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas di kalangan karyawan.

e. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas para karyawan.

Perusahaan Tujuan Perusahaan

Gambar 2.3 Hubungan Ketidak-disiplinan dengan Tujuan Perusahaan

Ketidakdisiplinan dapat memperlambat pencapaian tujuan bahkan dapat

menghancurkan perusahaan (arah panah memperlambat pencapaian tujuan

perusahaan). Melemahnya disiplin karyawan akan terlihat pada suasana kerja

berikut:

a. Tingginya angka kemangkiran (absensi) karyawan.

b. Sering terlambatnya karyawan masuk kantor atau pulang lebih cepat dari jam

yang ditentukan.

c. Menurunnya semangat dan gairah kerja.

X

X X

X X
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d. Berkembangnya rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar tanggung

jawab.

e. Penyelesaian pekerjaan yang lambat, karena karyawan lebih senang

mengobrol daripada bekerja.

f. Tidak terlaksananya pengawasan atasan yang baik.

g. Sering terjadinya konflik atau pertentangan antar karyawan dan pimpinan

perusahaan.

Karyawan yang melakukan pekerjaan tanpa disiplin akan berdampak negatif bagi

perusahaan, yaitu :

a. Tidak tercapainya target yang sudah diprogramkan.

b. Berkembangnya kasus-kasus negatif yang harus diselesaikan perusahaan.

c. Merosotnya produktivitas mutu hasil pekerjaan.

d. Terjadinya pemborosan dalam pemakaian material dan peralatan milik

perusahaan.

e. Adanya kecenderungan bangkrutnya perusahaan secara keseluruhan.

2.2.3 Faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja

Menurut Singodimedjo (2000) dalam (Sutrisno, 2009: 89-92) faktor-faktor yang

memengaruhi disiplin pegawai adalah sebagai berikut:

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi

Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi tegaknya disiplin. Jika para

karyawan mendapat kompensasi yang baik secara sendirinya akan

menjalankan disiplin kerja secara suka rela.
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2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan

Keteladanan pimpinan sangat penting, karena dalam lingkungan perusahaan

karyawan akan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan menegakkan

disiplin. Misalnya bila aturan jam kerja pukul 08.00, maka pemimpin tidak

akan terlambat masuk kerja dari waktu yang sudah ditetapkan.

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan

Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana bila tidak ada aturan tertulis

untuk dapat dijadikan pegangan bersama. Karyawan akan mau melakukan

disiplin bila ada aturan yang jelas dan diinformasikan kepada mereka.

4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan

Dengan adanya keberanian pimpinan untuk melakukan tindakan terhadap

pelanggar disiplin, maka semua karyawan akan merasa terlindungi dan tidak

akan berbuat hal serupa.

5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan

Dengan adanya pengawasan pimpinan, maka sedikit banyak karyawan akan

terbiasa melaksanakan disiplin kerja.

6. Ada tidaknya perhatian kepada para karyawan

Pimpinan yang berhasil memberi perhatian yang besar kepada karyawannya

akan menciptakan disiplin kerja yang baik.

7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin

Kebiasaan-kebiasaan yang positif misalnya sering mengikut sertakan

karyawan dalam pertemuan-pertemuan akan mendukung tegaknya disiplin

kerja.
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2.2.4 Hukuman-Hukuman Tindakan Disipliner

Menurut Flippo (1984: 206) peraturan biasanya mencantumkan hukuman yang

dikenakan jika peraturan tersebut dilanggar, antara lain:

1. Teguran lisan

2. Teguran tertulis

3. Hilangnya hal-hak istimewa (privilege)

4. Denda

5. Pemberhentian sementara (layoff)

6. Penurunan pangkat

7. Pemecatan

Menurut bahwa Singodimedjo (2000) dalam Sutrisno (2009: 94) mengatakan

organisasi yang baik harus berupaya menciptakan peraturan yang akan menjadi

rambu-rambu dalam organisasi. Peraturan yang berkaitan dengan disiplin yaitu:

1. Peraturan jam masuk

2. Peraturan dasar tentang berpakaian, dan bertingkah laku dalam pekerjaan.

3. Peraturan cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lain.

4. Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh

pegawai selama dalam organisasi, dan sebagainya.

2.3 Produktivitas Kerja

Produktivitas secara umum diartikan sebagai selisih antara keluaran (barang-

barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas

adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan
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masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran

diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Menurut Tohardi (2002) dalam

Sutrisno (2009: 99) mengemukakan bahwa “Produkivitas kerja merupakan sikap

mental. Sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada.

Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini

daripada hari kemarin.” Gaspersz (1998: 18-19) mengatakan bahwa “apabila

ukuran keberhasilan produksi hanya dipandang dari sisi output, maka

produktivitas dipandang dua sisi sekaligus yaitu sisi input dan sisi output.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktvitas berkaitan dengan efisiensi

penggunaan input dalam memproduksi output (barang atau jasa). Mali (1978)

menyatakan bahwa produktivitas tidak sama dengan produksi, tetapi produksi,

performansi kualitas, hasil-hasil, merupakan komponen dari usaha produktivitas.

Dengan demikian produktivitas merupakan kombinasi dari efektifitas dan

efisiensi, sehingga produktivitas dapat diukur berdasarkan pengukuran berikut:

output yang dihasilkan pencapaian tujuan
Produktivitas = _______________________= _____________________________

Input yang dipergunakan penggunaan sumber-sumber daya

efektivitas pelaksanaan tugas efektivitas
= _____________________________             ____= ___________

efisiensi penggunaan sumber-sumber daya efisiensi

Sumanth (1985) memperkenalkan suatu konsep formal yang disebut sebagai

siklus produktivitas (productivity cycle) untuk dipergunakan dalam peningkatan

produktivitas terus-menerus.
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Pada dasarnya konsep siklus produktivitas terdiri dari empat tahap utama, yaitu:

1. Pengukuran produktivitas

2. Evaluasi produktivitas

3. Perencanaan produktivitas

4. Peningkatan produktivitas”

Konsep siklus produktivitas ini ditunjukkan dalam gambar berikut:

Sumber: Gaspersz (1998: 20)

Gambar 2.4 Siklus Produktivitas

2.3.1.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Simanjutak (1993) dalam Sutrisno (2009: 103) mengemukakan bahwa ada

beberapa faktor yang dapat memengaruhi produktivitas kerja karyawan, yaitu:

1. Pelatihan

Latihan kerja dimaksudkan untuk melengkapi karyawan dengan keterampilan

dan cara-cara yang tepat untuk menggunakan peralatan kerja.

TAHAP 1:
PENGUKURAN

PRODUKTIVITAS

TAHAP 2:
EVALUASI

PRODUKTIVITAS

TAHAP 3:
PERENCANAAN

PRODUKTIVITAS

TAHAP 4:
PENINGKATAN

PRODUKTIVITAS
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2. Mental dan kemampuan fisik karyawan

Keadaan mental dan fisik karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi

organisasi, karena keadaan fisik dan mental karyawan mempunyai hubungan

yang sangat erat dengan produktivitas kerja karyawan.

3. Hubungan antara atasan dan bawahan

Jika karyawan diperlakukan dengan baik, maka karyawan tersebut akan

berpartisipasi dengan baik pula dalam proses produksi. Sehingga akan

berpengaruh pada tingkat produktivitas kerja.

Menurut Sutrisno (2009: 103-104) adapun Tiffin dan Cornick (dalam Siagian,

2003) mengatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas kerja

dapat disimpulkan menjadi dua golongan yaitu:

1. Faktor yang ada pada diri individu, yaitu umur, tempramen, keadaan fisik

individu, dan motivasi.

2. Faktor yang ada di luar individu, yaitu kondisi fisik seperti suara, penerangan,

waktu istirahat, lama kerja, upah, bentuk organisasi, lingkungan sosial dan

keluarga.

2.3.2 Pengaruh Manajer Personalia Terhadap Program-Program
Produktivitas

Ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan dari manajer personalia terhadap

program pencapaian produktivitas, yaitu (Teguh, 2009: 250):

a. Kesempatan manajer untuk memberikan pengaruh adalah dalam rangka

pelaksanaan proyek yang melibatkan beberapa sasaran manajemen. Dalam

hal ini manajemen personalia mempunyai posisi yang unik dalam

mengajukan penyesuaian-penyesuaian dalam standar kinerja departemen.
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b. Dalam perbaikan-perbaikan produktivitas secara langsung berhubungan

dengan motivasi karyawan.

c. Dalam pengelompokan proyek-proyek produktivitas, salah satu pusat bagian

isunya adalah insentif kerja, desain pegawai, pegawai yang berkaitan dengan

penilaian kerja, tujuan pelatihan serta alternatif jadual kerja. Jenis proyek ini

bertujuan untuk memberikan motivasi kerja.

d. Keahlian dalam memperluas ilmu perilaku yang diterapkan dalam kebijakan

fiskal. Keberhasilan program-program yang didisain untuk meningkatkan

motivasi pegawai harus mampu mengembangkan di luar pengetahuan

keahlian mengenai motivasi dan keahlian fiskal terhadap hasil-hasil

programnya.

2.3.3 Indikator Produktivitas

Menurut Sutrisno (2009: 104-105) produktivitas merupakan hal yang sangat

penting bagi para karyawan yang ada di perusahaan. Dengan adanya produktivitas

kerja diharapakan pekerjaan terlaksana dengan efisien dan efektif. Untuk

mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan

Kemampuan seorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang

dimiliki serta profesionalisme mereka dalam bekerja. Hal ini memberikan

daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka.

2. Meningkatkan hasil yang dicapai

Hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan

maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi, upaya untuk
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memanfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam

suatu pekerjaan.

3. Semangat kerja

Indikator ini dapat dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam satu

hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya.

4. Pengembangan diri

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja.

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan

dengan apa yang akan dihadapi.

5. Mutu

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu.

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja

seorang pegawai.

6. Efisiensi

Perbandingan antara hasil yang telah dicapai dengan keseluruhan sumber

daya yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas

yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan.

Menurut Teguh (2009: 250) dalam membicarakan tentang lingkup produktivitas

tidak terlepas dengan program-program produktivitas. Dalam hal ini memiliki

keterkaitan dengan struktur organisasi, proses-proses dan prosedur-prosedur

pelaksanaan antara lain:
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a. Fleksibilitas dalam prosedur-prosedur pelayanan sipil.

b. Sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik, daftar

gaji, pembelian dan lain-lain.

c. Desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama.

d. Pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kinerja dan standar

kerja untuk memonitor produktivitas.

e. Konsolidasi pelayanan-pelayanan.

2.3.4 Faktor-Faktor Keberhasilan Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah keperilakuan, dan

juga dapat mengandung aspek-aspek teknis yaitu (Siagian, 2009: 10-13)

a. Perbaikan terus-menerus

Dalam upaya peningkatan produktivitas kerja, salah satu implikasinya ialah

bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus-

menerus. Pandangan ini bukan hanya merupakan salah satu kiat dalam

mengelola organisasi dengan baik, akan tetapi merupakan salah satu etos

kerja yang penting sebagai bagian dari filsafat manajemen mutakhir.

b. Peningkatan mutu hasil pekerjaan

Berkaitan erat dengan upaya melakukan perbaikan secara terus-menerus ialah

peningkatan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan segala komponen

organisasi. Jika secara tradisional ditekankan pentingnya orientasi hasil untuk

dianut oleh manajemen, dewasa ini lebih ditekankan orientasi hasil kerja

dengan mutu yang semakin tinggi. Mutu tidak hanya berkaitan dengan produk

yang dihasilkan dan dipasarkan baik berapa barang atau jasa, akan tetapi
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menyangkut segala jenis kegiatan dimana organisasi terlibat. Berarti mutu

menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh semua satuan

kerja, baik pelaksanaan tugas pokok maupun tugas pelaksana penunjang

dalam organisasi.

c. Pemberdayaan sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling strategis dalam

organisasi. Tidak ada pilihan lain bagi manajemen kecuali menerima

pernyataan tersebut. Karena itu memberdayakan sumber daya manusia

merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh

semua elemen manajemen dalam hirarki organisasi.

2.4 Hubungan Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja

2.4.1 Keterkaitan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja

Pemberian kompensasi yang layak bukan saja dapat memengaruhi kondisi materi

para karyawan, tetapi juga dapat menentramkan batin karyawan untuk bekerja

lebih tekun dan mempunyai inisiatif. Kompensasi yang memadai merupakan alat

motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan untuk mendorong karyawan bekerja

dengan baik. Sebaliknya pemberian kompensasi yang tidak layak akan

meresahkan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja menurun. Oleh karena itu

untuk meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja harus memberikan

kompensasi yang layak kepada karyawan sesuai dengan kemampuan perusahaan

sendiri (Sutrisno, 2009: 189).
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2.4.2 Keterkaitan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja

Disiplin memainkan peranan yang dominan, krusial dan kritikal dalam

keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Disiplin

kerja merupakan hal yang harus ditanamkan dalam diri tiap karyawan, karena hal

ini menyangkut tanggung jawab moral karyawan itu pada tugas kewajibannya

(Sukarno, 1995: 54). Sasaran pokoknya adalah untuk mendorong karyawan untuk

datang ke tempat kerja tepat waktu. Apabila diantara pegawai sudah tidak

menghiraukan kedisiplinan maka dapat dipastikan produktivitas kerja akan

menurun. Padahal untuk mendapatkan produktivitas kerja sangat diperlukan

disiplin kerja dari para pegawai (Sutrisno, 2009: 95-97).

2.4.3 Keterkaitan antara Kompensasi dan Disiplin Kerja Terhadap
Produktivitas Kerja

Salah satu upaya untuk meningkatkan disiplin kerja karyawan adalah dengan

memberikan kompensasi. Tegaknya disiplin dipengaruhi oleh besar kecilnya

kompensasi. Karyawan yang mendapat kompensasi yang baik akan mendapatkan

motivasi dan kepuasan kerja, yang kemudian akan memengaruhi tingkat

kedisiplinan. Artinya jika motivasi dan kepuasan diperoleh dari pekerjaan maka

disiplin kerja karyawan akan baik. Mereka kemudian secara suka rela akan

melaksanakan disiplin kerja dengan mematuhi aturan yang berlaku. Dengan

pemberian kompensasi yang tepat diharapkan akan meningkatkan disiplin

karyawan, sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas. Tetapi kompensasi

yang diterima kurang memadai, mereka akan berpikir kembali untuk

melaksanakan disiplin kerja yang berdampak pada turunnya produktivitas.
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2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Judul Penelitiaan Nama Variabel
Teknik
Analisis

Data
Hasil

1 Disiplin Kerja dan
Kompensasi
Pengaruhnya
Terhadap
Produktivitas
Karyawan

Yusritha
Labudo

Disiplin
Kerja,
Kompensasi
dan
Produktivitas
Karyawan

Analisis
regresi
linier
berganda

Secara simultan dan
parsial disiplin kerja dan
kompensasi berpengaruh
terhadap produktivitas
kerja karyawan dan
yang dominan adalah
disiplin kerja.

2 Hubungan
Kompensasi
dengan Disiplin
Kerja Karyawan
Pada PT Rizka
Tama Line Di
Bandar Lampung

Maris-
tiana
Ayu

Kompensasi
dan Disiplin
Kerja
Karyawan

analisis
kuantitatif
dan
analisis
kualitatif

Kompensasi mempunyai
hubungan yang positif
terhadap peningkatan
disiplin kerja karyawan
pada PT Rizka Tama
Line diBandar
Lampung.

3 Pengaruh
Kompensasi dan
Motivasi Kerja
Terhadap Tingkat
Produktivitas
Kerja Karyawan
Pada Pdam Tirta
Moedal Semarang

Anityo
Angga
Santoso

Kompensasi,
Motivasi
Kerja dan
Produktivitas
Kerja
Karyawan

Analisis
regresi
linier
berganda

Adanya pengaruh antara
variabel kompensasi dan
variabel motivasi
terhadap variabel
produktivitas kerja
adalah benar.

4 Pengaruh Kom-
pensasi Terhadap
Produktifitas
Kerja Karyawan
Pada PT Bank
Tabungan
Pensiunan Nasi-
onal, Tbk Manado

Chris-
tine
Lydia
Sumam
pouw

Kompensasi
dan
Produktifitas
Kerja
Karyawan

Analisis
regresi
linier
sederhana

Kompensasi mampu
memberi pengaruh yang
cukup besar terhadap
peningkatan produk-
tifitas kerja karyawan,
pada PT Bank Tabungan
Pensiun Nasional, Tbk
Cabang manado.

5 Pengaruh
Kepemimpinan,
Kompensasi dan
Disiplin Kerja
Terhadap Kinerja
Karyawan Pada
Hotel Cendana
Resort & Spa
Ubud, Gianyar

I Wayan
Tresna
Ariana
dan
I Gede
Riana

Kepemimpin
an,
Kompensasi,
Disiplin
Kerja
Dan Kinerja
Karyawan

Analisis
regresi
linier
berganda

Terdapat pengaruh yang
signifikan secara
menyeluruh dan parsial
antara kepemimpinan,
kompensasi, dan disiplin
terhadap kinerja
karyawan pada Hotel
Cendana Resort & SPA
Ubud.

Sumber : Jurnal
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1. Hasil penelitian Yusritha Labudo 2013 adalah disiplin kerja dan kompenasi

secara bersama berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan.

Disiplin kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan.

Kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan.

2. Hasil penelitian Maristiana Ayu 2012 kompensasi mempunyai hubungan

positif terhadap peningkatan disiplin kerja. Hubungan kompensasi dengan

disiplin kerja = 80,46 %, sisanya = 19,54 % berhubungan dengan faktor lain.

3. Hasil penelitian Anityo Angga Santoso tahun 2012 yaitu kompensasi

berpengaruh positif terhadap variabel produktivitas kerja. Motivasi

berpengaruh positif terhadap variabel produktivitas kerja. Kompensasi dan

motivasi secara simultan berpengaruh positif terhadap produktifitas kerja.

4. Hasil penelitian Christine Lydia Sumampouw tahun 2013 menggunakan

Spearman Rank hasilnya yaitu kompensasi berpengaruh cukup kuat terhadap

produtifitas kerja karyawan PT. Bank Tabungan Nasional Manado.

5. Penelitian oleh I Wayan Tresna Ariana dan I Gede Riana tahun 2013 dengan

hasil Kepemimpinan, kompensasi dan disiplin kerja secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan,

kompensasi dan disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

kinerja karyawan.

2.6 Kerangka Berfikir

Pengaruh kompensasi (X1) terhadap produktivitas kerja (Y): Kompensasi

menggunakan teori kepuasan, yaitu teori yang mendasarkan pendekatannya atas

kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak serta
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berperilaku dengan cara tertentu. Teori kepuasan ini dikemukakan oleh Frederik

Winslow Taylor. Konsep dasar teori ini adalah orang akan termotivasi bila

imbalan balas jasa (kompensasi) ditingkatkan, maka dengan sendirinya gairah dan

produktivitas meningkat (Malayu, 2003: 152-153). Kenaikan kompensasi secara

umum berskala akan memberikan keuntungan. Pertama hubungan kerja menjadi

lebih baik dan produktif. Kedua mudah dihitung besarnya kenaikan yang akan

diberikan. Adapun kenaikan secara individual yang dilakukan sebagai

penghargaan atas prestasi kerja, berdasarkan nilai prestasi kerja individual dan

karena kenaikan pangkat atau jabatan. Selain itu dapat pula diberikan kompensasi

dalam bentuk tunjangan dalam berbagai bentuk, seperti premi produksi, premi

kehadiran dan bonus.

Pengaruh disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja (Y): Disiplin kerja

menggunakan teori motivasi kepuasan self actualization (aktualisasi diri).

Kebutuhan ini merupakan realisasi seseorang dari keinginan untuk mencapai

kebutuhan yang dapat berbeda antara satu dengan yang lain. Kebutuhan

aktualisasi diri melingkupi dua hal, pertama kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat

dipenuhi dari luar atau berdasarkan keinginan dan usaha individu itu sendiri,

seperti keinginan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan

efisien.

Kedua, aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang individu sejalan

dengan meningkatkan jenjang karir. Kedua lingkup hal tersebut dapat dilakukan

dengan melakukan disiplin kerja, sehingga dapat mencapai kepuasan dan

produktivitas yang lebih tinggi (Malayu, 2003: 156). Suatu program disiplin yang

konstruktif harus dikembangkan di sekitar elemen-elemen penting yaitu pertama
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rumusan ketetapannya jelas, aturannya masuk akal, dan dipublikasikan. Kedua

pelaksanaannya adil dengan menggunakan peringatan dan hukum yang ditetapkan

secara seragam. Ketiga kepemimpinan penyeliaan yang disesuaikan pada aturan-

aturan pendisiplinan. Dan terakhir pelaksanaan yang adil dan seragam untuk

penyelidikan pelanggaran yang tampak.

Pengaruh kompensasi (X1) dan disiplin kerja (X2) terhadap produktivitas kerja

(Y): Produktivitas merupakan komponen penting perusahaan, oleh karena itu

produktivitas perlu mendapat perhatian lebih. Penelitian ini menggunakan teori

kepuasan Claude S. George yang mengemukakan bahwa kepuasan kerja akan

memengaruhi semangat kerja, gairah kerja atau motivasi kerja seseorang.

Kepuasan kerja akan tercapai dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yaitu

kebutuhan balas jasa (kompensasi) yang adil dan layak, kebutuhan kesempatan

untuk maju atau promosi, kebutuhan pengakuan sebagai individu, kebutuhan

penerimaan oleh kelompok, dan kebutuhan pengakuan atas prestasi (Malayu,

2003: 163).

Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi akan menciptakan kepuasan kerja.

Jika kepuasan kerja tinggi, dengan sendirinya disiplin kerja akan tercipta,

sehingga produktivitas kerja akan meningkat. Langkah-langkah yang dilakukan

dalam upaya peningkatan produktivitas adalah perbaikan terus-menerus,

peningkatan mutu hasil pekerjaan dan pemberdayaan manusia. Adapun indikator

produktivitas kerja antara lain kemampuan, meningkatkan hasil yang dicapai,

semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan efisiensi. Produktivitas harus

menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan dalam penyusunan strategi perusahaan

yang meliputi aspek kemampuan manajemen dan aspek efisiensi tenaga kerja.
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Gambar 2.5 Kerangka Berpikir

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini ingin mengetahui

tentang pelaksanaan program kompensasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan

produktivitas karyawan security PT Great Giant Pineapple.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian dan permasalahan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis

yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2012: 100-101)

hipotesis ini berisi jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif yaitu

yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. H1 : Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan security PT GGP.

H0 : Kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

security PT GGP.

b. H1 : Disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan security PT GGP.

Kompensasi

(X1)

Disiplin Kerja

(X2)

Produktivitas Kerja

(Y)
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H0 : Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja

karyawan security PT GGP.

c. H1 : Kompensasi dan disiplin kerja secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan security PT GGP.

H0 : Kompensasi dan disiplin kerja secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan security PT GGP.

Pengujian secara signifikan:

a. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau (sig < 0,05)

maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya signifikan.

b. Jika nilai signifikansi lebih besar atau sama dengan nilai probabilitas 0,05

atau (sig ≥ 0,05) maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak signifikan.

Pengujian secara simultan:

a. Jika nilai signifikansi keseluruhan variabel X lebih kecil dari nilai probalilitas

0,05 atau (sig < 0,05) maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya simultan.

b. Jika nilai signifikansi keseluruhan variabel X lebih kecil dari nilai probalilitas

0,05 atau (sig > 0,05) maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya tidak

simultan.


