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Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya
mengenai kompensasi dan keselamatan kerja. Pemberian kompensasi atau balas
jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, pegawai dan
pemerintah/masyarakat. Supaya tujuan tercapai dan dapat memberikan kepuasan
bagi semua pihak, hendaknya program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip
adil dan wajar, undang-undang perburuhan, serta memperhatikan internal dan
eksternal konsistensi. Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian
yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak
membawa keselamatan kerja atau perbuatan yang tidak selamat. Penerapan
Standart Operational Procedure dalam keselamatan kerja adalah salah satu cara
menanggulangi kecelakaan kerja dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan
kerja atau mengadakan pengawasan ketat.

Berdasarkan pandangan tersebut maka penulis melakukan penelitian tentang
pengaruh kompensasi dan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai lapangan
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung.



Monica Indrawan Putri

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kompensasi dan
keselamatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai lapangan pada BPBD
Kota Bandarlampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
kompensasi  dan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai lapangan BPBD
Kota Bandarlampung. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah
wawancara, kuesioner dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang penulis
gunakan adalah dengan analisa regresi linier berganda dan Uji F. Sampel pada
penelitian ini berjumlah 74 pegawai lapangan di BPBD Kota Bandarlampung.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis di BPBD Kota Bandarlampung,
diperoleh kesimpulan bahwa secara parsial kompensasi berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja, keselamatan kerja berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja, serta secara simultan kompensasi (X1) dan keselamatan kerja
(X2) secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja (Y)
pegawai lapangan BPBD Kota Bandarlampung.

Saran dalam penelitian ini seharusnya kepala BPBD Kota Bandarlampung dapat
memberikan tunjangan keselamatan yang lebih baik kepada pegawai lapangan
agar pegawai merasa aman saat bekerja dengan risiko tinggi, lebih menghimbau
kepada pegawai lapangan agar bisa menjaga perlengkapan kerja dan lebih
memperhatikan kebersihan dan kerapihannya agar pegawai lebih merasa nyaman
saat bekerja serta lebih mengawasi pegawai lapangan BPBD Kota Bandarlampung
agar tidak menunda menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan agar kinerja
pegawai lapangan bisa meningkat.

Kata Kunci : Kompensasi, Keselamatan Kerja, Kinerja
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai salah satu sumber daya yang bersifat dinamis dan memiliki

kemampuan untuk terus berkembang perlu mendapat perhatian dari pihak

perusahaan. Perhatian ini diperlukan mengingat dalam menjalankan aktivitasnya,

perusahaan akan selalu berhadapan dengan sumber daya manusia yang

dimilikinya. Pembinaan terhadap sumber daya manusia perlu terus mendapatkan

perhatian mengingat pesan sumber daya manusia yang besar dalam suatu

perusahaan.

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya

kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi (Handoko, 2003: 30).

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia bekerja dengan menjual

tenaga, pikiran dan juga waktu yang dimilikinya kepada perusahaan dengan

harapan mendapatkan kompensasi (imbalan). Kompensasi dapat meningkatkan

prestasi kerja dan memotivasi pegawai. Oleh karena itu, perhatian organisasi atau

perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil sangat

diperlukan.
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Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas jasa

untuk kerja mereka (Handoko, 2003: 114).  Jadi melalui kompensasi tersebut

pegawai dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta

meningkatkan kebutuhan hidupnya. Kompensasi juga menjadi salah satu faktor

untuk memotivasi kinerja yang berarti bahwa pegawai lebih termotivasi dalam

bekerja untuk menerima reward dan bonus (Medina, 2002: 304)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandarlampung adalah sebuah

lembaga pemerintahan non- departemen yang bergerak di bidang penanggulangan

bencana seperti kebakaran, banjir dan bencana lainnya. Pegawai di BPBD

Bandarlampung dibagi menjadi dua, yaitu pegawai kantor dan pegawai lapangan.

Pada kasus ini, penulis memfokuskan penelitian pada bagian pegawai di lapangan.

Pegawai lapangan di BPBD adalah pegawai yang terjun langsung saat ada

bencana seperti kebakaran. Keselamatan kerja sangat penting perannya bagi

pegawai lapangan karena mengingat pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang

berbahaya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD

Kota Bandarlampung sistem kompensasi yang berlaku adalah kompensasi

finansial berupa gaji, uang piket dan uang resiko tinggi sedangkan non finansial

nya berupa asuransi serta fasilitas yang diberikan oleh BPBD.  Pegawai lapangan

di BPBD lebih banyak yang berstatus sebagai tenaga honorer. Jam kerja mereka

lebih dari 8 jam sehari yakni 1x24 jam siaga dan mengingat pekerjaan di BPBD

sangat berbahaya dan beresiko maka peneliti ingin mengetahui lebih jelas apakah



3

kompensasi yang diterima pegawai  BPBD sudah mencukupi dan berpengaruh

terhadap kinerja pegawai.

BPBD Kota Bandarlampung pada tahun 2015 menggunakan sistem jaminan

keselamatan kerja yang cukup baik dengan mengikutsertakan pegawainya pada

asuransi Jiwasraya. Namun, asuransi tersebut sudah habis pada tahun 2015 dan

mulai digantikan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerjaan yang berbahaya dan

sangat beresiko ini membutuhkan keselamatan kerja yang baik mengingat setiap

detik saat turun ke lapangan mereka mempertaruhkan nyawa. Berdasarkan hasil

wawancara dari dua sumber yaitu bagian kepegawaian dan pegawai inilah

peneliti ingin mengetahui apakah keselamatan kerja mempengaruhi kinerja

pegawai.

Tabel 1. Data Jumlah Pegawai Lapangan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung.

Sumber : BPBD Kota Bandarlampung, 2015

Tabel 1 menjelaskan bahwa  pegawai lapangan di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung di bagi menjadi tiga pleton yaitu

Lokasi
Pleton A
(pegawai)

Pleton B
(pegawai)

Pleton C
(pegawai)

Posko Tendean 24 25 25

Posko TKT 5 5 5

Posko Kemiling 5 5 5

Posko Labuhan
Ratu

5 5 5

Posko TBU 5 5 5

Posko Bumi Waras 5 5 5

Jumlah 49 50 50
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pleton A, pleton B, dan pleton C. Setiap pleton memiliki pegawai yang disebar ke

enam posko di beberapa kecamatan. Total keseluruhan jumlah pegawai lapangan

adalah 149 pegawai yang berusia dari 20 – 50 tahun dan semua pegawai lapangan

berjenis kelamin laki-laki.

BPBD Kota Bandarlampung memiliki data absensi. Data absensi ini merupakan

salah satu cara yang digunakan untuk melihat apakah kompensasi dan

keselamatan kerja berpengaruh pada absensi pegawai tersebut. Berikut merupakan

data absensi pegawai lapangan yang di ringkas menjadi lebih sederhana.

Tabel 2. Tabel Absensi Pegawai Lapangan pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung Tahun 2014

Sumber : BPBD Kota Bandarlampung, 2015

Bulan

Jumlah
Hari
Kerja

Jumlah
Pegawai

Jumlah
Absensi

Total
Hari
Kerja

Tingkat
Absensi (%)

1 2 3 (1x2)
Januari 31 149 83 4619 1,79

Februari 28 149 67 4172 1,60

Maret 31 149 72 4619 1,56

April 30 149 86 4470 1,92

Mei 31 149 89 4619 1,93

Juni 30 149 90 4470 2,01

Juli 31 149 96 4619 2,08

Agustus 31 149 82 4619 1,78

September 30 149 88 4470 1,97

Oktober 31 149 103 4619 2,23

November 30 149 126 4470 2,81

Desember 31 149 117 4619 2,53
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Cara penghitungan tingkat absensi pegawai lapangan BPBD Kota Bandarlampung

adalah dengan menghitung jumlah absensi dalam ukuran hari ataupun dengan

menjumlahkan ketidakhadiran seluruh pegawai lapangan selanjutnya

dibandingkan dengan total hari kerja. Umumnya ketidakhadiran pegawai lapangan

tersebut disebabkan antara lain karena sakit, ada keperluan, kecelakaan kerja

ataupun tanpa keterangan yang jelas.

Menurut Umar (1999: 23), perhitungan tingkat absensi dapat dihitung dengan

rumus:

Tingkat Absensi = Jumlah absensiTotal Hari Kerja x 100%
Kompensasi dalam perusahaan sangatlah penting karena dengan adanya

kompensasi maka pegawai akan merasa pekerjaannya lebih dihargai. Besarnya

kompensasi juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Apabila pegawai merasa

kompensasi yang di berikan oleh lembaga cukup untuk memenuhi kebutuhan

maka pegawai pun akan memberikan feed back positif dengan cara bekerja

semaksimal mungkin bagi lembaga tempat nya bekerja.

Tabel 3. Jadwal Piket Pegawai BPBD Kota Bandarlampung

Sumber : BPBD Kota Bandarlampung, 2016

Minggu

ke-
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu Minggu

1 A B C A B C A

2 B C A B C A B

3 C A B C A B C

4 A B C A B C A
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Tabel 3 menjelaskan bahwa pegawai pada BPBD kota Bandarlampung dibagi

menjadi tiga pleton yaitu A, B dan C. Setiap pleton memiliki jadwal piket yang

berbeda-beda.

Jika pada hari senin pada minggu pertama pleton A dan B hadir di Kantor maka :

Pleton A :  07.30 – 07.30 (24 jam siaga)

Pleton B :  07.30 – 13.00 (hadir apel pagi dan bekerja setengah hari)

Pleton C : Libur

Tabel 4. Data Usia Pegawai BPBD Kota Bandarlampung Tahun 2016

Sumber : BPBD Kota Bandar Lampung, 2016

Tabel 4 menjelaskan bahwa pegawai di BPBD Kota Bandarlampung berjumlah

149 pegawai lapangan yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan usia

kurang dari 25 tahun sebanyak 19 pegawai, usia 25-30 tahun sebanyak 25

pegawai, usia 31-35 tahun sebanyak 28 pegawai, usia 36-40 tahun sebanyak 27

pegawai, usia 41-45 tahun sebanyak 24 pegawai dan usia lebih dari 45 tahun

sebanyak 26 pegawai.

Usia
Jumlah BPBD

(Pegawai)
Persentase

19-25 tahun 19 Pegawai 12,7  %

25-30 tahun 25 Pegawai 16,8 %

31-35 tahun 28 Pegawai 18,8  %

36-40 tahun 27 Pegawai 18,1 %

41-45 tahun 24 Pegawai 16,1 %

>45 tahun 26 Pegawai 17,5 %

Total 149 Pegawai 100 %
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Tabel 5. Data Kompensasi Bulanan yang diterima Oleh Pegawai Honorer
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Bandarlampung tahun 2015

Sumber: SubBag Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Bandarlampung, 2016

Tabel 5 menjelaskan bahwa kompensasi yang diterima pegawai Honorer BPBD

Kota Bandarlampung per-bulan secara finansial sebesar Rp. 2.325.000,-. Namun,

kompensasi tersebut akan berkurang jika pegawai tidak masuk untuk piket, karena

uang piket diberikan sesuai dengan absensi ketika piket. Pegawai lapangan BPBD

Kota Bandarlampung juga ada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS), kompensasi atau gaji pokoknya tergantung dengan golongan PNS.

Pegawai lapangan BPBD Kota Bandarlampung yang berstatus sebagai pegawai

honorer berjumlah 95  pegawai dan sebanyak 54 pegawai sudah berstatus sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja di Indonesia ternyata masih minim.

Ini terlihat dari banyaknya jumlah kecelakaan kerja tahun 2011 dengan jumlah

96.400 kecelakaan. Sebanyak 96.400 kecelakaan kerja yang terjadi, 2.144

A. Finansial Jumlah (Rupiah) Keterangan

 Gaji 1.250.000 Per bulan

 Insentif Uang
Piket

525.000
Per bulan

 Tunjangan
Resiko Tinggi

550.000
Per bulan

B. Non Finansial

 Tunjangan
Kesehatan

Asuransi Jiwasraya Per Kecelakaan Kerja

 Fasilitas

 Relaksasi Setiap
Hari Jum’at

 Ruang Jaga Malam

 Senam pagi
 Out-Bond per

Pleton



8

diantaranya tercatat meninggal dunia dan 42 lainnya cacat. Selama tahun 2011

sampai September 2012 angka kecelakaan kerja di Indonesia masih tinggi yaitu

pada kisaran 80.000 kasus kecelakaan kerja sedangkan di Lampung pada tahun

2011 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1.115 kasus.

Keselamatan Kerja adalah Perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang

dan mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan.

Keselamatan kerja menurut Mondy dan Noe (2005: 360) adalah perlindungan

pegawai dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan

pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja

yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka

memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan dan pendengaran.

Dorman (2000: 72) berpendapat bahwa perusahaan harus memberikan

peningkatan kesehatan dan keselamatan, kondisi keamanan dan lingkungan, biaya

kecelakaan sakit dan biaya kesehatan terhadap para pegawai. Keselamatan kerja

sangat penting dalam sebuah instansi terutama pada bagian yang bersinggungan

langsung dengan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi. Pada BPBD Kota

Bandarlampung bagian yang mengandung resiko tinggi adalah bagian lapangan

kerena pegawai berhubungan langsung dengan peristiwa dan peralatan yang

mungkin dapat membahayakan keselamatan kerja.

Berikut merupakan data jumlah kecelakaan kerja yang dialami oleh pegawai

lapangan BPBD Kota Bandarlampung tahun 2015.
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Tabel 6. Data Jumlah Kecelakaan Kerja yang dialami oleh Pegawai
Lapangan BPBD Kota Bandarlampung Tahun 2015.

Bulan
Luka

Ringan
(pegawai)

Luka Berat
(pegawai)

Cacat
(pegawai)

Meninggal
(pegawai)

Januari 11 2 - -

Februari 12 - - -

Maret - - - 1

April 5 - - -

Mei - - - -

Juni 9 - - -

Juli 5 1 1 -

Agustus 3 3 - 1

September 10 2 - -

Oktober 7 - - -

November 2 - - -

Desember - - - -

Sumber : BPBD Kota Bandarlampung, 2015

Tabel 6 menjelaskan bahwa masih adanya kecelakaan kerja yang terjadi di BPBD

Kota Bandarlampung baik itu luka ringan, luka berat, cacat permanen bahkan

adanya pegawai yang meninggal dalam pelaksanaan kerja. Hal itu disebabkan

karena pekerjaan yang dilakukan memang berbahaya seperti memadamkan

kebakaran, membersihkan pohon tumbang dengan alat berat, menolong korban

yang terjebak dalam kebakaran serta menanggulangi banjir yang terjadi saat

musim hujan. BPBD Kota Bandarlampung kini sudah bergabung bersama Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menanggulangi semua bencana

yang terjadi termasuk tsunami, longsor, putting beliung, gunung merapi, wabah

penyakit sampai konflik sosial.
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Tabel 7. Data Jumlah Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kota
Bandarlampung Tahun 2015

Bulan
Jenis Bencana

Jumlah
Kebakaran Banjir Gempa Pohon

Tumbang
Tanah

Longsor
Januari 9 3 - 9 - 21

Februari 8 4 - 8 - 20

Maret 15 2 - 10 - 27

April 8 1 - 9 - 18

Mei 11 - - 7 - 18

Juni 15 - - 9 - 24

Juli 14 - - 6 - 20

Agustus 6 - - 11 - 17

September 8 1 - 8 - 17

Oktober 12 3 - 11 - 26

November 15 1 - 9 - 25

Desember 11 4 - 8 - 23

Total 132 kasus 19 kasus 0 kasus 105 kasus 0 kasus
256

kasus
Sumber: BPBD kota Bandarlampung, 2015

Tabel 7 menjelaskan bahwa banyaknya bencana yang terjadi di Kota

Bandarlampung periode tahun 2015 sebanyak 132 kasus kebakaran, 19 kasus

banjir dan 105 kasus pohon tumbang. Lokasi bencana khususnya banjir setiap

tahun hampir sama yaitu di Jl. Ridwan Rais dan Jl. Arief Rahman Hakim dengan

kedalaman sekitar 60 cm hingga 120 cm. Bencana Kebakaran banyak terjadi

karena hubungan arus listrik pendek. Rata-rata dari bencana kebakaran banyak

sekali mengalami kerugian dengan total ratusan juta rupiah per-kejadian. Bencana

pohon tumbang sering sekali terjadi di jalan-jalan protokol seperti Jl. Pangeran

Diponegoro sampai Jl. Dr. Susilo. Selain bencana-bencana tersebut, BPBD Kota
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Bandarlampung juga dapat menanggulangi bencana seperti puting beliung, gempa

bumi, gunung merapi, tsunami, kegagalan teknologi, wabah penyakit dan konflik

sosial.

Definisi kinerja menurut Hasibuan (2012: 34) :

“ Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan cara kerja pegawai dalam suatu

perusahaan selama periode tertentu. Suatu perusahaan yang memiliki pegawai

yang kinerjanya baik maka besar kemungkinan kinerja perusahaan tersebut akan

baik.

Kinerja pegawai di BPBD Kota Bandarlampung cukup baik akan tetapi dengan

sistem kerja yang berlaku piket siap siaga 1x24 jam diduga dapat mempengaruhi

kinerja pegawai. Pembagian hari kerja berlaku di BPBD dengan tiga pleton yang

bergantian. Pegawai BPBD bagian lapangan tidak mengenal libur walaupun Hari

Raya karena mereka harus siap siaga apabila ada bencana yang terjadi kapanpun

dan dimanapun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam

bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompensasi Dan Keselamatan Kerja

Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Lapangan Pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung.”
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1.2       Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari

penelitian ini adalah:

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai bagian

lapangan di BPBD Kota Bandarlampung ?

2. Apakah keselamatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai bagian

lapangan di BPDB Kota Bandarlampung ?

3. Apakah kompensasi dan keselamatan secara bersama-sama berpengaruh

terhadap kinerja pegawai bagian lapangan di BPBD Kota Bandarlampung?

1.3       Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka

peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun

tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai bagian

lapangan di BPBD Kota Bandarlampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh keselamatan terhadap kinerja pegawai bagian

lapangan di BPBD Kota Bandarlampung,

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan keselamatan secara bersama-

sama terhadap kinerja pegawai bagian lapangan di BPBD Kota

Bandarlampung.
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1.4       Manfaat Penelitian

1. Hasil  penelitian  ini  memberikan  informasi  tambahan  bagi  pihak-pihak

yang  berkepentingan  dalam  dunia  kerja tentang kompensasi dan

keselamatan yang ada  hubungannya dengan peningkatan kinerja pegawai.

2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan

bagi BPBD Kota Bandarlampung dalam menerapkan dan melaksanakan

sistem keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kinerja

pegawainya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Yunus (2008) dengan judul “Hubungan Penerapan

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Kinerja Pegawai Bagian

Pengolahan pada PTPN VII (Persero) Unit Usaha Bungamayang Lampung Utara”

menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode kuisioner. Pada penelitian ini

jumlah responden yang dijadikam sampel dari keseluruhan jumlah pegawai bagian

pengolahan sebanyak 38 orang dari 252 pegawai. Hasil perhitungan melalui rumus

korelasi product moment yaitu:

 Diperoleh nilai r sebesar 0,635, yang berarti terdapat hubungan antara

keselamatan dan kesehatan kerja dengan kinerja pegawai Bagian Pengolahan

pada PTPN VII (Persero) Unit Usaha Bungamayang Lampung Utara

 Nilai r berada pada interval koefisien antara 0,61 – 0,80, ini berarti hipotesis

yang diajukan dapat diterima.

 Jika dilihat dari kriteria angka besar dan kecilnya angka korelasi yang

menentukan kuat atau lemahnya hubungan kedua variabel, nilai r memiliki

korelasi yang tinggi, ini berarti bahwa hubungan antara keselamatan dan

kesehatan kerja dengan kinerja pegawai Bagian Pengolahan Pada PTPN VII
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(Persero) Unit Usaha Bungamayang Lampung Utara mempunyai korelasi

yang tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2009) dengan judul “Pengaruh

Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB)

Bumiputera 1912 Cabang Pasuruan Kota” menggunakan pengujian hipotesis teknik

analisis data yang digunakan yaitu (1.) Uji Validitas dan Reliabilitas dari item-item

kuisioner, (2.) Uji Regresi Linier Berganda. Model regresi tersebut dilakukan

pengujian hipotesis yakni secara simultan (Uji f), secara parsial (Uji t) dan variabel

yang dominan. Hasil perhitungan tersebut adalah :

 Secara simultan (Uji f) kompensasi langsung dan kompensasi tak langsung

mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Hal tersebut berdasarkan pada Uji f

sebesar 11,412

 Berdasarkan  parsial (Uji t) kompensasi langsung sebesar 2,648, dan t tabel

sebesar 1,996. Dari sini dapat disimpulkan bahwa t hitung > dari t tabel yang

berarti Ha diterima dan menolak Ho.

Maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi langsung berpengaruh secara dominan

terhadap kinerja pegawai.

2.2 Kompensasi

2.2.1 Pengertian Kompensasi

Secara umum kompensasi merupakan sebagian kunci pemecahan bagaimana

membuat anggota berbuat sesuai dengan keinginan organisasi. Sistem kompensasi
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ini akan membantu menciptakan kemauan diantara orang-orang yang berkualitas

untuk bergabung dengan organisasi dan melakukan tindakan yang diperlukan

organisasi. Secara umum berarti bahwa pegawai harus merasa bahwa dengan

melakukannya, mereka akan mendapatkan kebutuhan penting yang mereka

perlukan.

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para pegawai sebagai balas jasa

untuk kerja mereka (Handoko, 2003: 114). Jadi melalui kompensasi tersebut

pegawai dapat meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja serta

meningkatkan kebutuhan hidupnya. Menurut Dessler (2007: 46) kompensasi

pegawai adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan kepada

pegawai dan muncul dari pekerjaan mereka.

Masalah kompensasi bukan hanya penting karena merupakan dorongan utama

seseorang menjadi pegawai, tapi juga besar pengaruh terhadap semangat dan

kegairahan kerja para pegawai. Oleh karena itu, setiap badan usaha harus dapat

menetapkan kompensasi yang paling tepat, sehingga dapat menopang mencapai

tujuan badan usaha secara lebih efektif dan lebih efisien.

Definisi kompensasi menurut Hasibuan (2012: 118):

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung
atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan.”
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Besarnya kompensasi yang diterima pegawai mencerminkan jabatan, status, dan

tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh pegawai bersama keluarganya.

Apabila kompensasi yang diterima pegawai semakin besar, berarti jabatannya

semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang

dinikmatinya semakin banyak pula. Oleh karena itu, kepuasan kerja pegawai

semakin baik dan hasil kerja pun akan baik.

Menurut Handoko (2003: 67) pemberian kompensasi adalah untuk meningkatkan

motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Adanya kompensasi yang memadai dapat

membuat pegawai termotivasi untuk bekerja dengan baik, mencapai prestasi

seperti yang diharapkan perusahaan, dan dapat meningkatkan tingkat kepuasan

pegawai. Menurut Sofyandi (2008: 159), kompensasi adalah suatu bentuk biaya

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan

memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja dari karyawannya. Sedangkan

menurut Hasibuan (2002: 98) kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan

untuk kepentingan perusahaan dan pegawai.

Kepentingan perusahaan dengan pemberian kompensasi yaitu memperoleh

imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari pegawai. Sedangkan kepentingan

pegawai atas kompensasi yang diterima, yaitu dapat memenuhi kebutuhan dan

keinginannya serta menjadi keamanan ekonomi rumah tangganya. Bagi

perusahaan, kompensasi merupakan faktor utama dalam kepegawaian. Kebijakan

sumber daya manusia banyak berhubungan dengan pertimbangan untuk
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menentukan kompensasi pegawai. Tingkat besar-kecilnya kompensasi sangat

berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat jabatan, dan masa kerja pegawai.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kompensasi

adalah segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, sebagai

balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh pegawai, untuk

kepentingan perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang ataupun fasilitas yang

diberikan perusahaan pada pegawai.

2.2.2 Tujuan Kompensasi

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja

sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas pegawai, disiplin,

serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Hasibuan (2012: 121)

mengemukakan beberapa tujuan kompensasi:

a) Ikatan Kerja Sama

Kompensasi adalah salah satu syarat terjalinnya ikatan kerja sama formal

antara pengusaha dengan pegawai. Pegawai harus mengerjakan tugas-

tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi

sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

b) Kepuasan Kerja

Balas jasa memungkinkan pegawai akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh

kepuasan kerja dari jabatannya.
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c) Pengadaan Efektif

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan pegawai yang

qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.

d) Motivasi

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi

bawahannya.

e) Stabilitas Pegawai

Program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi

yang kompentatif maka stabilitas pegawai lebih terjamin karena turnover

relatif kecil.

f) Disiplin

Pemberian balas jasa yang cukup besar akan membuat disiplin pegawai

semakin baik. Mereka menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang

berlaku.

g) Pengaruh Serikat Buruh

Program kompensasi yang baik, akan mengurangi pengaruh serikat buruh

dan pegawai akan berkosentrasi pada pekerjaannya.

h) Pengaruh Pemerintah

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang

berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat

dihindarkan.
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2.2.3 Jenis Kompensasi

Kompensasi yang diberikan perusahaan pada pegawai bisa digolongkan menjadi

beberapa jenis. Sofyandi (2008: 126) mengemukakan, kompensasi pada umumnya

bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kompensasi Finansial

Kompensasi Finansial adalah kompensasi yang diberikan langsung kepada

pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan untuk perusahaan.

Contohnya: gaji, insentif, bonus, tunjangan jabatan.

2. Kompensasi Non-Finansial

Kompensasi non-finansial adalah pemberian kompensasi kepada pegawai

sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Tentunya pemberian kompensasi ini tidak berkaitan langsung dengan

pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Contohnya: tunjangan

keselamatan, fasilitas dan pelayanan yang diberikan perusahaan.

2.2.4 Menentukan Kompensasi

Menurut Hasibuan (2012: 144), menentukan kompensasi adalah hal yang sulit

karena harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan pekerjaan

(permintaan) maka kompensasi relatif lebih kecil. Sebaliknya jika pencari
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kerja lebih sedikit dari pada lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif

semakin besar.

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan

Bila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik,

maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya jika

kemampuan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat

kompensasi relatif kecil.

3. Serikat buruh atau organisasi pegawai

Adanya serikat buruh yang kuat menyebabkan “bargaining position” kuat

sehingga dapat mempengaruhi tingkat upah.

4. Produktivitas kinerja pegawai

Jika produktivitas kerja pegawai baik dan banyak maka kompensasi semakin

besar.

5. Pemerintah dengan Undang-undang Kepres

Pemerintah dengan Undang-Undang Kepres menetapkan besarnya batas

upah atau balas jasa minimum. Penetapan pemerintah ini sangat penting

supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa

bagi pegawainya.

6. Biaya hidup atau Cost of living

Bila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi atau upah

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

maka tingkat kompensasiatau upah relatif kecil.
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7. Posisi jabatan pegawai

Pegawai yang memiliki jabatan yang lebih tinggi maka akan menerima

kompensasi yang lebih besar dan juga sebaliknya.

8. Pendidikan dan pengalaman kerja

Jika pendidikannya tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji akan

semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik.

9. Kondisi perekonomian nasional

Bila kondisi perekonomian nasional sedang maju maka tingkat upah atau

kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full

employement.

10. Jenis dan sifat pekerjaan

Jika jenis dan sifat pekerjaan itu memiliki kesulitan yang tinggi dan

mempunyai resiko yang besar, maka tingkat upah atau balas jasa semakin

besar karena diperlukan kecakapan serta ketelitian untuk melakukan

pekerjaan tersebut.

2.3 Keselamatan Kerja

2.3.1 Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk salah satu program pemeliharaan yang

ada di perusahaan. Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi

pegawai sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem

keselamatan dan kesatuan kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga
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kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mengurangi

kecelakaan.

Perlindungan tenaga kerja meliputi berbagai aspek dan salah satunya yaitu

perlindungan keselamatan. Perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja

secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk meningkatkan kinerja.

Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan

pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan

pekerjaannya.

Definisi Keselamatan dan Kesehatan kerja menurut Mangkunegara (2002: 163):

“Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk
menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah
tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan
budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.”

Keselamatan kerja menurut Mondy dan Noe (2005: 360):

“Perlindungan pegawai dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang
terkait dengan pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari
lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik,
terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan
dan pendengaran.”

Keselamatan kerja sangat penting dalam sebuah instansi terutama pada bagian

yang berhubungan langsung dengan pekerjaan yang mengandung resiko tinggi

seperti bagian lapangan karena berhubungan langsung pada alat – alat yang

mungkin dapat membahayakan keselamatan kerja.



24

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keselamatan

kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan

perlindungan kepada tenaga kerja dari bahaya sakit, kecelakaan dan kerugian

akibat melakukan pekerjaan, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan selamat.

2.3.2 Tujuan Keselamatan Kerja

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat

diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa

keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat

didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat

mengakibatkan kecelakaan.

Menurut Mangkunegara (2002: 165) bahwa tujuan dari keselamatan dan kesehatan

kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap pegawai terjamin keselamatan dan kesehatan nya kerja baik

secara fisik, sosial, dan psikologis.

2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya

selektif mungkin.

3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi

pegawai.

5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.
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6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan

atau kondisi kerja.

7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Menurut Moenir (2006: 203) Indikator keselamatan kerja bagi pegawai antara

lain:

A. Lingkungan kerja secara fisik

1. Penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-tanda, batas-

batas, dan peringatan yang cukup.

2. Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat

pencegahan, pertolongan dan perlindungan (APD).

B. Lingkungan Sosial Psikologis

1. Pendidikan dan pelatihan standard operating procedure (SOP).

2. Perawatan dan pemeliharaan asuransi terhadap para pegawai yang

melakukan pekerjaan berbahaya dan resiko, yang kemungkinan terjadi

kecelakaan kerja yang sangat besar. Asuransi meliputi jenis dan tingkat

penderitaan yang dialami pada kecelakaan. Adanya asuransi jelas

menimbulkan ketenangan pegawai dalam bekerja.

2.3.3 APD (Alat Pengaman Diri) dalam Keselamatan Kerja

APD adalah suatu perlengkapan atau pakaian yang dikenakan langsung oleh

pekerja, bermanfaat untuk melindungi pekerja dari kemungkinan cidera akibat
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suatu kecelakaan kerja, atau untuk mencegah timbulnya gangguan kesehatan

akibat terpapar oleh kontaminan yang ada dilingkungan kerja.

Menurut Yunus (2008: 20) APD untuk mencegah cidera disebut Alat Pelindung

Keselamatan yang terdiri dari:

a. Topi pengaman (helm)

b. Sabuk pengaman

c. Sarung tangan pengaman

d. Sepatu pengaman

e. Kacamata pengaman

f. Pelindung wajah

2.3.4 Sebab – Akibat Terjadinya Kecelakaan Kerja

1. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja:

A. Kondisi berbahaya (Unsafe Condition)

a. Mesin, peralatan, pesawat, bahan dll

b. Lingkungan kerja

c. Proses produksi

d. Sifat pekerjaan

e. Cara kerja

B. Tindakan Berbahaya (Unsafe Actions)

a. Kurang pengatahuan dan keterampilan

b. Cacat tubuh yang tidak kentara

c. Keletihan dan kelelahan



27

d. Sikap dan tingkah laku yang tidak aman

2. Akibat Kecelakaan Kerja:

Kerugian Ekonomi:

A. Kerugian Langsung

a. Kerugian / kehancuran alat dan bahan

b. Tunjangan ganti rugi kecelakaan

c. Terhentinya pekerjaan

d. Perbaikan / penggantian alat yang rusak

B. Kerugian tidak langsung

a. Menurunnya jumlah dan mutu kinerja, akibat pengaruh psikologi

b. Biaya tambahan terpaksa dilakukan karena berkurangnya tenaga kerja

Kerugian non-ekonomi:

Penderitaan korban dan keluarganya berupa kematian, luka / cidera berat

maupun ringan.

2.3.5 Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan kerja

Menurut Yunus (2008: 29) pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan:

1. Pengamatan resiko bahaya di tempat kerja

Pengamatan resiko bahaya di tempat kerja merupakan basis informasi yang

berhubungan dengan banyaknya dan tingkat jenis kecelakaan yang terjadi ditempat

kerja.
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Ada 2 ( dua ) tipe data untuk mengamati resiko bahaya di tempat kerja:

a. Pengukuran resiko kecelakaan, yaitu mengkalkulasi frekuensi kecelakaan

dan mencatat tingkat jenis kecelakaan yang terjadi sehingga dapat

mengetahui hari kerja yang hilang atau kejadian fatal pada setiap pekerja.

b. Penilaian resiko bahaya, yaitu mengindikasikan sumber pencemaraan, faktor

bahaya yang menyebabkan kecelakaan, tingkat kerusakaan dan kecelakaan

yang terjadi. Misalnya bekerja di ketinggian dengan resiko terjatuh dan luka

yang diderita pekerja atau bekerja di pemadam kebakaran dengan resiko

terbakar karena kontak dengan api dan lain-lain.

2. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara benar di

tempat kerja

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman kerja yang harus dipatuhi dan

dilakukan dengan benar dan berurutan sesuai instruksi yang  tercantum dalam

SOP, perlakuan yang tidak benar dapat menyebabkan kegagalan proses evakuasi,

kerusakaan peralatan dan kecelakaan.

3. Pengendalian faktor bahaya di tempat kerja

Sumber faktor bahaya di tempat kerja sangat ditentukan oleh proses prosedur yang

ada, teknik/metode yang di pakai, peralatan, keamanan serta komunikasi yang

digunakan.
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Dengan mengukur tingkat resiko bahaya yang akan terjadi, maka dapat

diperkirakan pengendalian yang mungkin dapat mengurangi resiko bahaya

kecelakaan.

Menurut Adzim (2013: 2) pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan:

a. Mengembangkan prosedur kerja

Prosedur bertujuan sebagai alat pengatur dan pengawas terhadap bentuk

pengendalian bahaya dan risiko yang di pilih, agar penerapan pengendalian

bahaya potensial dapat berjalan efektif. Tanggung jawab manajer, supervisor

dan pekerja harus jelas dinyatakan dalam prosedur tersebut. Contohnya:

Manajer bertanggung jawab dalam keselamatan di tempat kerja dan

lingkungan kerja telah sesuai dengan peraturan. Supervisor bertugas

mengawasi pelaksanaan kegiatan pekerja. Pleton BPBD Kota Bandarlampung

tidak memiliki manajer melainkan memiliki Komandan Pleton yang

bertanggung wajab atas keselamatan di tempat dan lingkungan kerja.

Supervisor di BPBD Kota Bandarlampung disebut dengan Danru atau

Komandan Regu yang mengawasi kerja anggota pletonnya.

b. Komunikasi

Pegawai harus diberi informasi mengenai penggunaan alat pengendali bahaya

dan juga alasan penggunaannya. Komunikasi juga sangat penting dalam

menjalankan tugas karena apabila terjadi kesalahan komunikasi bisa berakibat

fatal bagi pegawai tersebut.

c. Menyediakan pelatihan

Pelatihan terutama bagi para pegawai hendaknya dilakukan secara
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berkesinambungan, sehingga dalam menghadapi suatu permasalahan yang

berhubungan dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya dapat ditangani

dengan baik oleh pekerja itu sendiri.

d. Pengawasan

Pengawasan dapat dilakukan dengan menggunakan lembar isian atau formulir

yang harus diisi oleh pekerja dan nantinya digunakan untuk pemantauan.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan terhadap peralatan kerja, alat pengendali bahaya dan alat

pengaman diri merupakan hal penting yang harus dilakukan. Prosedur kerja

harus mencantumkan persyaratan pemeliharaan untuk memastikan keefektifan

penggunaan alat kendali tersebut.

4. Peningkatan pengetahuan tenaga kerja terhadap keselamatan kerja

Tenaga kerja adalah sumber daya utama yang harus dilindungi, untuk

memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan perlu memberikan pengetahuan

kepada tenaga kerja tentang pentingnya pelaksanaan keselamatan kerja saat

melakukan aktivitas kerja agar mereka dapat melaksanakan budaya keselamatan

kerja di tempat kerja.

Peningkatan pengetahuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberi pelatihan

keselamatan dan kesehatan kerja pada awal bekerja dan secara berkala untuk

penyegaran dan peningkatan wawasan. Pelatihan ini dapat membantu tenaga kerja

untuk melindungi dirinya sendiri dari faktor bahaya yang ada ditempat kerjanya.
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5. Pemasangan peringatan bahaya kecelakaan di tempat kerja

Banyak sekali faktor bahaya yang ditemui di tempat kerja, pada kondisi tertentu

tenaga kerja atau pengunjung tidak menyadari adanya faktor bahaya yang ada

ditempat kerja, untuk menghindari terjadinya kecelakaan maka perlu dipasang

rambu-rambu peringatan berupa papan peringatan, poster, batas area aman dan lain

sebagainya. Selain upaya pencegahan juga perlu disediakan sarana untuk

menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yaitu:

1. Penyediaan P3K

Peralatan P3K yang ada sesuai dengan jenis kecelakaan yang mungkin terjadi

di tempat kerja untuk mengantisipasi kondisi korban menjadi lebih parah

apabila terjadi kecelakaan, peralatan tersebut harus tersedia di tempat kerja

dan mudah dijangkau, petugas yang bertanggung jawab melaksanakan P3K

harus kompeten dan selalu siap apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja.

2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan tanggap darurat

Kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja terkadang tanpa kita sadari

seperti terkena bahan kimia yang bersifat korosif yang dapat menyebabkan

iritasi pada kulit / mata atau terjadinya kebakaran, untuk  menanggulangi

keadaan tersebut perencanaan dan penyediaan perlatan / perlengkapan tanggap

darurat di tempat kerja sangat diperlukan seperti tandu, hidran, tabung

oksigen, peralatan emergency shower, eye shower dengan penyediaan air yang

cukup, semua peralatan ini harus mudah dijangkau.



32

2.4 Kinerja

2.4.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan pegawai. Kinerja pegawai

merupakan apa yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi

kepada organisasi. Perbaikan kinerja baik untuk individu maupun kelompok

menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi (Mathis dan

Jackson, 2002: 78). Kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja

dalam pekerjaannya menurut kriteria yang berlaku untuk suatu pekerjaan

(Robbins, 2000).

Pada dasarnya kinerja pegawai merupakan cara kerja pegawai dalam suatu institusi

atau perusahaan selama periode tertentu. Suatu perusahaan yang memiliki pegawai

yang kinerjanya baik, maka besar kemungkinan kinerja perusahaan tersebut akan

baik, sehingga terdapat hubungan yang sangat erat antara kinerja pegawai dengan

kinerja perusahaan. Menurut Bernadin dan Rusell (1998), kinerja adalah catatan

mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada sebuah fungsi kerja atau kegiatan

tertentu dalam suatu jangka waktu tertentu.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Para pemimpin dari suatu organisasi sangat menyadari adanya perbedaan kinerja

antara satu pegawai dengan pegawai lainnya. Walaupun bekerja dalam satu

organisasi, tentunya tingkat produktivitas mereka berbeda-beda.
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Menurut Robbins (2006: 121), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai

adalah sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan

pegawai.

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan,

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu

yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang,

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan

fungsi kerjanya.

Penilaian kinerja juga dapat diukur melalui:

a. Hasil tugas individu. Penilaian ini berfokus pada apa yang telah dihasilkan

dan bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan oleh pegawai.
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b. Perilaku. Penilaian ini berfokus pada perilaku pegawai dalam bekerja pada

perusahaan.

c. Ciri kepribadian. Penilaian yang berfokus pada ciri kepribadian individu

pegawai seperti: sikap baik, kooperatif, percaya diri, mempunyai banyak

pengalaman, mudah panik dan loyalitas.

2.5 Kerangka Pemikiran

Pemberian kompensasi sangat penting bagi setiap pegawai dan berguna bagi

perusahaan untuk menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya dan upaya

meningkatkan kinerja. Menurut Sofyandi  (2008: 126) pemimpin perusahaan

mendistribusikan kompensasi dalam bentuk:

1. Kompensasi Finansial

Kompensasi Finansial adalah kompensasi yang diberikan secara langsung kepada

pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dia lakukan untuk perusahaan.

Kompensasi finansial dapat berupa:

1. Gaji yang diterima pegawai dalam kurun waktu yang ditetapkan.

2. Insentif yang diterima apabila pegawai membuat prestasi kerja.

3. Bonus yang diberikan kepada pegawai berdasarkan capaian hasil kerja

tertentu.

4. Tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang

diluar gaji pokok sesuai jabatan.
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2. Kompensasi Non-Finansial

Kompensasi Non-Finansial adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai

upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Tentunya pemberian

kompensasi ini tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh

karyawan tersebut. Indikator untuk kompensasi non-finansial adalah:

1. Tunjangan Jaminan Keselamatan

2. Fasilitas

3. Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan

Indikator keselamatan kerja bagi pegawai antara lain:

Menurut Moenir (2006: 203):

- Lingkungan kerja secara fisik

1. Penempatan benda atau peralatan kerja dilakukan dengan diberi tanda-

tanda, batas-batas, dan peringatan yang cukup.

2. Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat

pencegahan, pertolongan dan perlindungan (APD).

- Lingkungan Sosial Psikologis

1. Pendidikan dan pelatihan standard operating procedure (SOP).

2. Perawatan dan pemeliharaan asuransi terhadap para pegawai yang

melakukan pekerjaan berbahaya dan resiko, yang kemungkinan terjadi

kecelakaan kerja yang sangat besar. Asuransi meliputi jenis dan tingkat

penderitaan yang dialami pada kecelakaan. Adanya asuransi jelas

menimbulkan ketenangan pegawai dalam bekerja.
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Menurut Robbins (2006: 121), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai

adalah sebagai berikut:

1. Kualitas

Kualitas kerja diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan

pegawai.

2. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan,

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu

yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektivitas

Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang,

teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari

setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

5. Kemandirian

Merupakan tingkat seorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan

fungsi kerjanya.
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Gambaran dari penjelasan diatas dirangkum dalam bentuk kerangka pemikiran

sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kompensasi (X1)

1. Finansial

- Gaji

- Insentif

- Bonus

- Tunjangan Jabatan

2. Non-Finansial

- Tunjangan Keselamatan

- Fasilitas

- Pelayanan yang

diberikan perusahaan

Sofyandi (2008: 126)

Kinerja (Y)

- Kualitas

- Kuantitas

- Ketepatan waktu

- Efektivitas

- Kemandirian

Robbins (2006: 260)

Keselamatan Kerja (X2)

1. Lingkungan Kerja Fisik

- Penempatan Benda

- Penyediaan APD

2. Lingkungan Sosial

Psikologis

- Pendidikan dan

pelatihan SOP

- Perawatan dan

pemeliharaan

asuransi

Moenir (2006:203)

1

2

3



38

2.6 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2002: 48) adalah jawaban sementara

terhadap rumusan penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan

dalam bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

1: Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bagian

lapangan di BPBD Kota Bandarlampung,

2: Keselamatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai bagian

lapangan di BPBD Kota Bandarlampung.

3: Kompensasi dan keselamatan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai bagian lapangan di BPBD Kota

Bandarlampung.



III. METODE PENELITIAN

3.1       Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pegawai lapangan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung.

3.2       Jenis Penelitian

Menurut Oei (2010: 2), ada tiga jenis riset atau penelitian yaitu: Penelitian

eksploratori, penelitian deskriptif, dan penelitian kausal. Jenis penelitian yang

dilakukan oleh peneliti tergantung pada informasi yang akan dicari dalam riset SDM,

adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian eksploratori

Penelitian eksploratori merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

memperoleh pandangan mendalam dam menyeluruh tentang masalah

manajemen SDM yang sebenarnya, atau peneliti hanya sekedar untuk

mengetahui permasalahan awal.
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2. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

menggambarkan sesuatu. Jenis penelitian ini biasanya lanjutan dari penelitian

eksploratori.

3. Penelitian kausal

Penelitian kausal merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

memberikan hubungan sebab-akibat atau hubungan mempengaruhi dan

dipengaruhi variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang mempengaruhi

disebut variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut

variabel dependen.

Sesuai dengan penjelasan diatas, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kausal

yang membuktikan hubungan sebab-akibat atau hubungan mempengaruhi dan

dipengaruhi.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang sumbernya berasal dari data yang dikumpulkan

dan berhubungan langsung dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan sifatnya, data primer dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Data Kualitatif

Bersifat tidak terstruktur sehingga variasi data dari sumbernya mungkin

sangat beragam, hal ini disebabkan karena pada pegawai lapangan yang

terlibat dalam penelitian diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapat.
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Data ini diperoleh langsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kota Bandarlampung seperti gambaran umum perusahaan, hasil

kuesioner, dan informasi-informasi lainnya yang menunjang penelitian ini.

b) Data Kuantitatif

Bersifat tersturktur sehingga mudah dibaca peneliti. Data kuantitatif yaitu data

yang dapat dihitung berupa angka-angka yang diperoleh langsung dari Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung seperti

jumlah pegawai, absensi pegawai, dan data-data lainnya yang menunjang

penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau

dari penelitian sebelumnya, seperti dari web, internet, catatan atau dokumentasi

perusahaan, dan studi kepustakaan terkait dengan topik penelitian. Data sekunder

dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data internal, yaitu data yang sifatnya internal atau dari dalam perusahaan

yang bersangkutan.

b. Data eksternal, yaitu data yang sifatnya eksternal atau data yang telah

disediakan oleh pihak tertentu diluar perusahaan.
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3.4 Sampel Penelitian

Penelitian menggunakan sebuah sampel merupakan wakil dari suatu populasi yang

hendak di teliti yang bertujuan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel

(Arikunto, 2002: 108). Menurut Arikunto (2002: 108) apabila subyeknya kurang dari

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

BPBD Kota Bandarlampung mempunyai pegawai sebanyak 147 orang. Berdasarkan

ketentuan maka penelitian ini menggunakan teknik cluster sampling. Penelitian ini

mengambil responden dari beberapa Pleton yang ada di seluruh posko di

Bandarlampung. . Responden dari Posko Tendean berjumlah 49 orang (2 Pleton),

posko TKT berjumlah 5 orang (1 Pleton), posko Kemiling berjumlah 5 orang

(1 Pleton), posko Labuhan Ratu berjumlah 5 orang (1 Pleton), posko TBU berjumlah

5 orang (1 Pleton), posko Bumi Waras berjumlah 5 orang (1 Pleton) dengan total

jumlah 74 orang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian untuk

memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi. Ada tiga metode

pengumpulan data yang utama dalam sebuah penelitian (Sekaran, 2006: 199) yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara mewawancarai responden untuk

memperoleh informasi secara langsung mengenai isu yang diteliti.

Wawancara terbagi atas dua bagian, yaitu:

a. Wawancara tidak terstruktur
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Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) adalah wawancara

yang diadakan dengan sejumlah pertanyaan yang tidak berurutan atau

dengan pertanyaan yang tidak terencana untuk ditanyakan pada

responden.

b. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur (structured interview) adalah wawancara yang

diadakan ketika diketahui pada permulaan informasi apa yang diperlukan.

Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah direncanakan untuk

ditanyakan kepada responden baik secara langsung dengan tatap muka

maupun melalui telepon.

2. Kuesioner

Menurut Sekaran (2006: 203), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis

yang dirumuskan sebelumnya dan akan dijawab oleh responden.

Menggunakan alternatif jawaban yang sama untuk berbagai macam

pertanyaan membuat responden dapat memberikan jawaban terhadap berbagai

macam pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. Penyebaran kuesioner ini

merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien, karena kuesioner

dapat dibagikan langsung, disuratkan, ataupun disebarkan melalui email

kepada responden. Pengukuran kuesioner pada penelitian ini menggunakan

Skala Likert. Skor yang diberikan pada setiap jawaban responden adalah:

 Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

 Jawaban Setuju (S) diberi skor 4

 Jawaban Netral (N) diberi skor 3
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 Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

3. Observasi

Observasi adalah teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang

diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan melihat dan mengamati

secara langsung perilaku pegawai.

3.6 Uji Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013: 90), uji validitas digunakan untuk mengukur valid

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan validitas yang digunakan

dalam jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan software SPSS

versi 16. Untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat atau

tidaknya dilakukan analisis faktor menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of

Sampling Adequacy (KMO MSA). Bila nilai KMOMSA lebih besar dari 0,5

maka proses analisis dapat dilanjutkan. Validitas suatu butir kuesioner dapat

diketahui jika nilai KMO > 0,5. Nilai MSA yang dianggap layak untuk

dilanjutkan pada proses selanjutnya adalah 0,5. Bila terdapat nilai MSA yang

kurang dari 0,5 maka variabel dengan nilai MSA terkecil harus dikeluarkan dan

begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai MSA yang < 0,5.
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3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah ketepatan instrument dalam pengukuran. Uji reliabilitas

dilakukan dengan menggunakan program SPSS dan menggunakan teknik

pengukuran Cronbach Alpha, hasil pengujian dapat dikatakan reliable apabila

Croanbach Alpha > 0,6 yaitu:

= − − ∑
Keterangan:

R            :  Reliabilitas instrumen

k             :  Banyaknya butir pertanyaan∑ σ b :  Jumlah varian butirσt :  Varian total

3.7 Deskripsi Hasil Survei

Deskripsi hasil survei merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan hasil survei

yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.

3.8 Analisis Data

Data yang di dapat dari kuesioner selanjutnya di olah dan dilakukan analisis. Analisis

data tersebut ada dua bentuk yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.
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3.8.1 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa hasil dari penelitian yang telah

dilakukan dan mencari pemecahan masalah dengan menggunakan teori-teori yang

berkaitan dengan kompensasi dan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai

bagian lapangan.

3.8.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan

keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai bagian lapangan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandarlampung dengan

menggunakan rumus analisis regresi linier berganda:

Y = ao + b1X1 + e

Y = ao + b2X2 + e

Y = ao + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan :

Y : Kinerja Pegawai

X1 : Kompensasi

X2 : Keselamatan Kerja

ao : Konstanta

b1 : koofisien X1

b2 : koofisien X2

e : error
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3.9 Pengujian Hipotesis

Secara umum hipotesis dapat di uji dengan dua cara yaitu dengan mencocokan fakta,

atau dengan mempelajari konsistensi logis. Metode pengujian terhadap hipotesis yang

diajukan, dilakukan pengujian secara simultan menggunakan (uji F) dan pengujian

secara parsial (uji t).

3.9.1 Uji F (Simultan)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel

independen dan variabel dependen secara simultan, dikatakan berpengaruh

signifikan apabila nilai sig < α (0,05), menggunakan rumus:

= /( − )/( − − )
Keterangan:

R2 : koofisien determinasi

n : jumlah data

k : jumlah variabel independen

Hasil uji F dapat dilihat pada output dari hasil analisis regresi linier berganda

menggunakan SPSS 15.
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3.9.2 Uji t (parsial)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara parsial variabel independen

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dikatakan berpengaruh

signifikan apabila sig < α (0,05), menggunakan rumus:

=
Keterangan:

b        : koofisien regresi variabel independen∂b : standar deviasi koofisien regresi variabel independen

Hasil uji t dapat dilihat pada output coefficient dari hasil analisis regresi linier

berganda menggunakan SPSS.

3.10 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian memerlukan identifikasi dari suatu variabel baik itu merupakan variabel

terikat yang bersifat ditentukan mauoun variabel bebas yang bersifat menentukan.

Identifikasi variabel ini akan digunakan sebagai pembahasan. Variabel bebas terdiri

dari dua yaitu:

X1 : Kompensasi

X2 : Keselamatan Kerja

Dan variabel terikat terdiri dari:

Y : Kinerja Pegawai



V. SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1       Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kompensasi dan

keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai lapangan BPBD Kota Bandarlampung,

bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang di ajukan yaitu:

1. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai

lapangan BPBD Kota Bandarlampung .

2. Keselamatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

pegawai lapangan BPBD Kota Bandarlampung .

3. Kompensasi dan keselamatan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja pegawai lapangan BPBD Kota

Bandarlampung .

5.2       Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh

peneliti adalah:
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1. Kepala BPBD Kota Bandarlampung sebaiknya dapat memberikan tunjangan

jabatan sesuai dengan peran dan posisi pegawai di lembaga agar pegawai

tidak saling merasa iri satu sama lain.

2. Kepala BPBD Kota Bandarlampung sebaiknya memberikan dan menyediakan

peralatan kerja yang lengkap, layak dan aman digunakan agar pegawai merasa

terlindungi saat bekerja dengan resiko tinggi.

3. Kepala BPBD Kota Bandarlampung sebaiknya menghimbau kepada pegawai

bahwa sebisa mungkin mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang mereka

mampu dan mereka kuasai tanpa harus menunggu orang lain. Pegawai BPBD

Kota Bandarlampung bekerja dalam tim, apabila pegawai tidak ada gerakan

dari diri sendiri maka akan sulit dalam menyelesaikan pekerjaan terlebih lagi

pekerjaan mereka menyangkut nyawa orang lain. Untuk itu, pegawai juga

harus merasa bahwa diri mereka bisa menyelesaikan apa yang seharusnya bisa

di selesaikan.

5.3       Keterbatasan Penelitian

1. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan metode kuesioner yaitu

terkadang jawaban yang diberikan responden tidak menunjukan keadaan yang

sesungguhnya.

2. Responden pada penelitian ini hanya pegawai lapangan BPBD kota

Bandarlampung.
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3. Bagi peneliti selanjutnya penulis menyarankan hendaknya perlu menambah

jumlah sampel dan memperluas wilayah penelitian sehingga tingkat

generalisasi lebih tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

Adzim, Hebibie Ilma. Ahli K3 Umum. 2013
http://sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot.co.id/2013/10/pencegah
an-kecelakaan-kerja.html di akses pada 2 November 2015

Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Edisi revisi 5.
Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bagus, Denny. Jurnal Manajemen, Bahan Kuliah Manajemen. 2009
http://jurnal-sdm.blogspot.co.id/2009/07/teori-kompensasi.html di akses
pada 2 November 2015

Bayu, Chandra. Human Resource Management. 2014
http://chandrabayuu.blogspot.co.id/2014/03/kompensasi.html di akses pada
2 November 2015

Bernardin, John H dan Joyce A. Russel. 1998. Human Resource Management: An
Experiental Approach. Mc Graw-Hill.

BPBD Kota Bandarlampung
http://bpbd.bandarlampungkota.go.id/ di akses pada 2 November 2015

Danuarta, Adad. Kompensasi Menurut Pata Ahli. 2014.
http://adaddanuarta.blogspot.co.id/2014/11/kompensasi-menurut-para-
ahli.html di akses pada 5 November 2015

Dessler, Gary. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kesepuluh. Jilid 2.
Jakarta

Dorman. 2000. Impact Of Employees Safety Culture on Organizational Performance
in Shell Bonny Terminal Intergrated Project (European Journal of
Business dan Ilmu Sosial, Vol. 1, No 5, pp 70-82, Agustus 2012)

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.
Bandung: Alfabeta



Hadianzah. Penanganan Kecelakaan Kerja. 2012
http://hadianzah28.blogspot.co.id/2012/07/penanganan-kecelakaan-
kerja.html di akses pada 5 November 2015

Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia.
Yogyakarta: BPFE.

Handoko, Hani T. 2003. Manajemen. Yogyakarta. Penerbit: BPFE.

Hasibuan, Malayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi. Jakarta:
Bumi Aksara.

Jaminan Sosial Indonesia
http://jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_kecelakaan_ke
rja di akses pada 5 November 2015

Kurniawati, Rina. Mengukur Kinerja. 2013
https://rinakurniawati.wordpress.com/2013/01/11/557/ di akses pada 2
November 2015

Luthans, F. 2005. Organizational Behavior. New York: McGraw-hill.

Mangkunegara, Anwar Prabu . 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:
Remaja Rosdakarya

Mangkunegara, DR. A.A. Anwar Prabu.. 2002. Panduan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja. Yogyakarta.

Mangkuprawira, Tb. Sjafri. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik.
Jakarta: Ghalia Indonesia

Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resource Management: Manajemen
Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba
Empat.

Medina. 2002. Impact of Compensation on Employee Performance (Empirical
Evidence from Banking Sector of Pakistan) (International Journal of
Business dan Ilmu Sosial Vol. 5 No 2; Februari 2014)

Moenir, H.A.S. 2006. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan
Kepegawaian. Jakarta: Bumi Aksara.

Mondy, R.W., dan Noe, R.M. 2005. Human Resources Management 9th ed.
Massachusetts; Prentice-Hall.



Oei, Istijanto. 2010. Riset Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Prasetyo, Fandy. Teori Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 2014
http://fandiprasetiyo.blogspot.co.id/2014/02/teori-teori-keselamatan-dan
kesehatan_17.html di akses pada 3 November 2015

Rahmawati. 2009. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Asuransi
Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Pasuruan Kota. Skripsi.
Pasuruan: Universitas Merdeka Pasuruan.

Robbins, Stephen P., 2006. Perilaku Organisasi, PT Indeks. Jakarta: Kelompok
Gramedia

Robbins SP, dan Judge. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business, Edisi 4, Buku 1, Jakarta:
Salemba Empat

Simanjuntak, Payaman J. 2008. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Jakarta: FEUI

Sofyandi, Herman. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha
Ilmu

Suad, Husnan. 2002. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE

Sugiyono. 2002. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Umar, Husein. 1999.Metode Penelitian Aplikasi Dalam Pemasaran. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama

Wikipedia. Kinerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja di akses pada 2 November 2015

Yunus. 2008. Hubungan Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) dengan Kinerja Pegawai Bagian Pengolahan pada PTPN VII
(Persero) Unit Usaha Bungamayang Lampung Utara (Skripsi). Lampung:
Universitas Lampung


	1. COVER luar.pdf
	2. ABSTRAK revisi.pdf
	3. COVER dalem.pdf
	4. PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA.pdf
	5. Riwayat Hidup.pdf
	6. Moto.pdf
	7. Persembahan.pdf
	8. Sanwacana.pdf
	9. DAFTAR ISI.pdf
	10. DAFTAR TABEL.pdf
	11. DAFTAR GAMBAR.pdf
	bab I OK.pdf
	BAB II Okok.pdf
	bab III.pdf
	BAB IV REVISI.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA ok.pdf

