
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen dapat diartikan sebagai sistem kerja, maksudnya adalah bahwa di 

dalam setiap aktifitas suatu organisasi perlu memiliki kerjasama harmonis, 

melalui prosedur kerja. Untuk mencapai keharmonisan kerja maka seluruh 

tenaga kerja perlu memiliki dorongan untuk bekerja, kerjasama dan 

koordinasi. 

Menurut Terry (2000: 85): 

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran 

yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya. 

 

 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Manajemen yang baik akan mengarah pada terwujudnya tujuan perusahaan. 

Dengan manajemen, maka guna dan hasil tiap unsur manajemen akan dapat 

ditingkatkan. Berdasarkan definisi diatas, maka manajemen dapat 

didefinisikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain 

Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. 
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2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Unsur Men (manusia) dalam enam unsur ilmu manajemen berkembang 

menjadi bidang ilmu yang lebih spesifik, yaitu Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM). Dengan demikian fokus pembelajaran MSDM hanya 

yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia. Menurut Dessler (2004: 

4) pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada 

karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan 

keamanan, serta masalah keadilan. MSDM itu sendiri merupakan proses 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan tenaga kerja 

serta pemutusan hubungan kerja sehingga tujuan individu, organisasi dan 

masyarakat dapat terealisasi secara bersama-sama sehingga gairah kerja 

akan timbul di dalam pegawai. Dengan menyadari bahwa pentingnya hal 

tersebut maka manajemen dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga 

dapat meningkatkan prestasi dan kepuasan kerja karyawan. 

 

2.2.2 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Secara umum, menurut Panggabean (2002: 16) fungsi-fungsi operasional 

manajemen sumber daya dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Pengadaan Tenaga Kerja 

Fungsi pengadaan tenaga kerja yang dikenal juga sebagai fungsi 

pendahuluan terdiri dari : 

 



17 

 

 

a. Analisis pekerjaan 

Analisis pekerjaan  merupakan suatu  proses penyelidikan yang 

sistematis untuk memahami tugas-tugas, keterampilan, dan 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dalam 

sebuah organisasi. 

b. Perencanaan tenaga kerja 

Perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses penyediaan tenaga 

kerja dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan oleh sebuah 

organisasi pada waktu yang tepat agar tujuannya dapat dicapai. 

c. Penarikan tenaga kerja 

Penarikan tenaga kerja merupakan sebuah proses yang bertujuan 

untuk memperoleh sejumlah calon pegawai yang memenuhi 

persyaratan (berkualitas). Proses ini diawali dengan pemahaman 

akan adanya lowongan, tugas-tugas yang dikerjakan, kualifikasi dan 

sistem kopensasi, seperti evaluasi pekerjaan dan survey upah dan 

gaji. 

d. Seleksi 

Proses penarikan dan seleksi penerimaan pegawai bertujuan untuk 

mendapatkan pegawai yang dapat membantu tercapainya tujuan 

perusahaan atau usaha untuk memperoleh jumlah tenaga kerja yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Sasaran dari pengadaan adalah untuk memperoleh sumber daya 

manusia dalam jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia yang tepat 

bagi organisasi. 
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2. Pengembangan pegawai 

Pengembangan pegawai dapat dilakukan melalui proses orientasi, 

pelatihan, dan pendidikan. Pada hakikatnya yang ditujukan untuk 

menyesuaikan persyaratan atau kualifikasi yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan pekerjaannya dengan kualifikasi yang dimiliki pegawai 

sekarang. 

3. Perencanaan dan pengembangan karir 

Hal ini terdiri dari pengertian karir, perencanaan karir, dan 

pengembangan karir. Karir bukan hanya dapat didefinisikan sebagai 

suatu rangkaian aktivitas kerja yang terpisah, tetapi juga berhubungan 

dan memberikankan kesinambungan, keteraturan, dan arti kehidupan 

bagi seseorang. Perencanaan karir adalah suatu proses yang 

memungkinkan seseorang memilih tujuan karir dan mengenali cara atau 

jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir adalah suatu 

pendekatan formal yang diambil dan digunakan organisasi untuk 

menjamin agar orang-orang dengan kecakapan dan pengalaman yang 

layak tersedia ketika dibutuhkan. 

4. Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang ditujukan untuk 

memperoleh informasi tentang kinerja pegawai. Informasi ini dapat 

digunakan sebagai input dalam melaksanakan hampir semua aktivitas 

manajemen sumber daya manusia lainnya, yaitu promosi, kenaikan gaji, 

pengembangan, dan pemutusan kerja. 
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5. Kompensasi 

Merupakan segala bentuk penghargaan (outcomes) yang diberikan oleh 

organisasi kepada pegawai atas kontribusi (inputs) yang diberikan 

kepada organisasi. Kompensasi terdiri atas gaji pokok, insentif, dan 

kesejahteraan pegawai. 

6. Keselamatan dan kesehatan kerja 

Keselamatan kerja meliputi perlindungan pegawai dari kecelakaan di 

tempat kerja, sedangkan kesehatan merujuk kepada kebebasan pegawai 

dari penyakit secara fisik dan mental. 

7. Pemutusan hubungan kerja 

Pemutusan hubungan kerja didefinisikan sebagai pengakhiran hubungan 

antara pekerja dan pengusaha sehingga berakhir pula hak dan kewajiban 

di antara mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan. 

 

2.2.3 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan  pendapat Cushway (2002: 4), “Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) merupakan bagian dari proses dalam mencapai tujuan”. 

Setelah arah dan strategi umum ditentukan, maka langkah berikutnya 

merumuskan tujuan yang lebih tegas dan mengembangkan dalam bentuk 

rencana kerja. Tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya sumber daya yang 

diperlukan, termasuk sumber daya manusia. MSDM merupakan bagian 

dari proses yang menentukan apa yang diperlukan oleh manusia, 

bagaimana menggunakan manusia, bagaimana memperolehnya dan 

bagaimana mengatur mereka. MSDM harus diintegrasikan secara penuh 

dengan proses-proses manajemen yang lainnya. 
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Tujuan dari MSDM bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi 

lain, tergantung pada tingkat perkembangan organisasi yang mencakup hal 

berikut: 

1. Memberikan sasaran kepada manajemen tentang kebijakan SDM guna 

memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang termotivasi dan 

berkinerja tinggi, serta dilengkapkan dengan sarana menghadapi 

perubahan dan dapat memenuhi kebutuhan pekerjaannya. 

2. Melaksanakan dan memelihara semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. 

3. Membantu perkembangan arah dan strategi organisasi secara 

keseluruhan, terutama dengan memperhatikan segi-segi SDM. 

4. Menyediakan bantuan menciptakan kondisi yang dapat membantu 

manajer lini dalam mencapai tujuan mereka. 

5. Mengatasi krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pegawai untuk 

memastikan tidak adanya gangguan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

6. Menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dengan manajemen 

organisasi. 

7. Bertindak sebagai penjamin standar dan nilai organisasi dalam 

pengelolaan SDM. 
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2.3 Kompensasi 

2.3.1 Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan bentuk balas jasa untuk karyawan yang diberikan 

kepada perusahaan. Dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada 

periode yang tetap. 

 

Dessler (2009: 82) mengatakan bahwa kompensasi karyawan merujuk 

pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi dan muncul dari 

pekerjaan mereka serta mempunyai tiga komponen. Ada pembayaran 

keuangan langsung dalam bentuk gaji, insentif, komisi/bonus. Selain itu, 

terdapat pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan dan asuransi. 

Yang terakhir yaitu ganjaran nonfinansial seperti hal-hal yang tidak mudah 

dikuantitafikasikan yaitu ganjaran-ganjaran berupa pekerjaan yang lebih 

menantang, jam kerja yang lebih luwes dan kantor yang lebih bergengsi. 

 

Menurut Werther dan Davis (1996: 431) kompensasi adalah apa yang 

seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang di berikannya. 

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 

sebagai balas jasa perusahaan terhadap karyawan berupa gaji, fasilitas dan 

sebagainya yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat permanen. Selain 

itu pemberian kompensasi merupakan fungsi strategik sumber daya 

manusia. Kompensasi mempengaruhi keseluruhan strategi organisasi 

karena kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja, produktifitas, 

dan lain sebagainya. 
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2.3.2 Tujuan Kompensasi 

Pada dasarnya seseorang bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Secara fisik, 

seseorang berusaha memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dengan 

menukarkan jasa tenaga dan pikirannya. Secara psikis, seseorang yang 

bekerja sudah memeliki rasa tenang karena sudah terpenuhi kebutuhannya 

akan mendapatkan pekerjaan, lebih dalam lagi dapat dimengerti bahwa 

dengan bekerja seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain yang 

notabene ialah rekan kerjanya. Dengan memiliki pekerjaan, seseorang 

dapat mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk mengaktualisasikan 

kompetensi yang dimilikinya. 

 

Secara lebih luas, Castetter (1996: 459) dalam Yuniarsih (2009: 128) 

menyebutkan bahwa tujuan kompensasi adalah : 

1. Menarik dan mempertahankan pegawai tetap yang kompeten. 

2. Memotivasi personel agar menunjukkan kinerja optimum. 

3. Menciptakan insentif bagi pertumbuhan kompetensi individu. 

4. Meraih “maximum return” dalam layanan bagi investasi ekonomi yang 

dibuat dalam rencana kompensasi. 

5. Mengembangkan rasa percaya diri personel didalam organisasi. 

6. Membangun keadilan dan objektivitas kedalam rencana kompensasi. 

7. Membuat rencana menjadi konsisten secara internal dan kompetitif 

secara eksternal. 
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8. Menghubungkan tingkat kompensasi dengan tingkat kepentingan dan 

kesulitan posisi. 

9. Membuat gaji sepadan dengan macam-macam personel. 

10. Menetapkan sebuah struktur dan kompensasi secara kondusif. 

11. Memberikan kepuasan ekonomi, sosial dan psikologis kepada 

karyawan 

12. Meminimalisasi keluhan individu dan serikat pekerja. 

13. Mengontrol kelebihan gaji, suatu item penganggaran yang secara 

umum mencangkup empat sampai lima persen pengeluaran. 

14. Mengembangkan rencana untuk kelanjutan dana yang dibutuhkan bagi 

suatu gaji dan benefit yang efektif. 

15. Meminimalisi pergantian personel. 

Banyaknya tujuan dan fungsi kompensasi sebagaimana disebutkan diatas 

mengisyaratkan bahwa kompensasi perlu mendapat perhatian serius oleh 

para manajer agar dikelola secara tepat dan sebaik-baiknya. 

 

2.3.3 Manfaat Kompensasi 

Bagi organisasi / perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena 

kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Selain itu juga kompensasi 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan produktifitas karyawan. Dengan 

kata lain dengan pemberian kompensasi turut melancarkan strategi 

organisasi karena kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja. Adapun tujuan pemberian kompensasi menurut Hasibuan (2001: 

137) yaitu sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, 
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motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, pengaruh serikat buruh, dan 

pengaruh pemerintah. 

 

2.4 Kinerja 

2.4.1 Pengertian Kinerja 

Pengertian kinerja menurut Robbins (2001: 171) bahwa kinerja merupakan 

fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan.  

Sedangkan menurut Bernardin dan Russel dalam Sulistiyani (2003: 223)  

menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan 

dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode 

waktu tertentu. 

Kinerja merupakan hasil dari kerja dari karyawan yang dilakukan dengan 

batas waktu tertentu.  Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan 

prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi 

kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. 

Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan 

cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja lembaga 

(institutional performance) atau kinerja perusahaan (corporate 

performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila 

kinerja karyawan (individual performance) baik maka kemungkinan besar 

kinerja perusahaan (corporate performance) juga baik. 
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2.4.2 Dimensi-dimensi yang Mempengaruhi Kinerja 

Adapun dimensi kinerja menurut Gomes (1995: 142) yaitu: 

1. Kualitas Pekerjaan (Quality of Work), mencakup akurasi, keahlian dan 

kesempurnaan dalam pekerjaan. 

2. Kuantitas Pekerjaan (Quantity of Work), mencakup banyaknya bentuk 

yang diproses, lamanya waktu yang digunakan dan banyaknya 

kesalahan yang dilakukan. 

3. Pengetahuan Tentang Pekerjaan (Job Knowledge), pemahaman 

karyawan mengenai fakta-fakta atau faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 

4. Kerjasama (Cooperation), kemampuan dan kerelaan untuk bekerja 

dengan rekan, penyelia dan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi 

bersama. 

5. Inisiatif (Initiative), merupakan kesungguhan dalam meminta tanggung 

jawab, memulai diri dan tidak gentar untuk memulai. 

6. Kreativitas (Creativeness), keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan 

dan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. 

7. Keteguhan (Dependability), merupakan aspek penilaian kinerja dimana 

pekerja mengikuti petunjuk dan kebijakan perusahaan tanpa 

pengawasan dari penyelia. 

8. Kualitas Individu (Personal Qualities), meliputi kepribadian, 

penampilan, sosioabilitas, kepemimpinan dan integritas. 
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2.4.3 Penggunaan Penilaian Kinerja Bagi Karyawan  

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996: 342) mempunyai 

beberapa tujuan dan manfaat bagi organisasi dan pegawai yang dinilai, 

yaitu:  

1. Peningkatan Kinerja (Performance Improvement) yaitu 

memungkinkan pegawai dan manajer untuk mengambil tindakan yang 

berhubungan dengan peningkatan kinerja. 

2. Penyesuaian Kompensasi (Compensation Adjustment) yaitu membantu 

para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak 

menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. 

3. Keputusan Penempatan (Placement Decision) yaitu menentukan 

promosi, transfer dan demosi. 

4. Perlunya Pelatihan Dan Pengembangan (Training and Development 

Needs) yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. 

5. Perencanaan Dan Pengembangan Karir (Career Planning and 

Development) yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan 

potensi karir yang dapat dicapai. 

6. Kekurangan Dalam Proses Perekrutan (Staffing Process Deficiencies) 

yaitu mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai. 

7. Informasi Yang Tidak Akurat dan Kesalahan Gambaran Pekerjaan 

(Informational Innacurracies and Job Design Errors) yaitu membantu 

menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam MSDM 
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terutama di bidang informasi job analysis, job design dan sistem 

informasi MSDM. 

8. Peluang Pekerjaaan Yang Sama (Equal Employement Opportunity) 

yaitu menunjukkan bahwa placement decision tidak diskriminatif. 

9. Tantangan Eksternal (External Challenges), terkadang kinerja pegawai 

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, 

kesehatan dan lainnya. Biasanya faktor ini tidak terlalu terlihat namun 

dengan melakukan penilaian kinerja akan terlihat sehingga membantu 

manajer SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

10. Timbal Balik (Feedback) yaitu memberikan umpan balik bagi urusan 

kepegawaian maupun bagi karyawan itu sendiri. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Sebagai dasar pemikiran dalam pembuatan skripsi ini penting kiranya melihat 

hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan dalam sebuah penelitian. Sebagai penelitian di atas, 

berikut penelitian terdahulu: 

1. Sophia Dewi (2006). Judul: Pengaruh Kompensasi dengan Motivasi dan 

Kinerja Karyawan di Departemen Produksi. 

Menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif antara kompensasi dengan 

motivasi dan kinerja karyawan. Variabel kompensasi yang mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya adalah kompensasi yang sesuai dengan 

tanggung jawab, bonus karena prestasi kerja, jaminan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta fasilitas. Hal ini menunjukan apabila perusahaan 

ingin meningkatkan kinerja karyawannya maka variabel yang harus 
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diperhatikan adalah kesesuaian kompensasi, tanggung jawab, bonus atas 

prestasi kerja, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta fasilitas. 

2. Wulandari (2005). Judul: Hubungan Kompensasi dengan Motivasi Kerja 

Karyawan PT Indonesian Maltose. 

Menunjukan bahwa tidak semua variabel kompensasi berhubugan nyata 

dengan motivasi kerja karyawan. Variabel kompensasi yang berhubungan 

nyata dengan motivasi kerja karyawan adalah besarnya bonus dengan 

prestasi kerja, tunjangan, fasilitas, dan izin cuti. Variabel yang tidak 

berhubungan dengan motivasi kerja karyawan adalah keterbukaan atas 

distribusi gaji dan kesesuaian. 


