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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

1.1 Pengertian Manajemen 

 

 

Setiap kegiatan organisasi perusahaan dituntut adanya suatu manajemen yang 

baik agar pemerintahan dapat terus dijamin. Karena tanpa adanya manjemen yang 

baik usaha yang dilakukan oleh pemerintahan untuk waktu yang cukup lama tidak 

dapat berhasil. 

Menurut Hasibuan (2003 : 9), manajemen adalah : 

Suatu proses yang terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien. 

 

Sedangkan menurut Panggabean (2001 : 13), manajemen adalah : 

Sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan sumber daya manusia dan 

sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

efisien. 

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manjemen merupakan 

suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan 

pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

 

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu cabang ilmu 

manajemen yang secara khusus menitikberatkan perhatiannya kepada salah satu 

sector produksi tenaga kerja, yaitu bagaimana melaksanakan planning, organizing, 

actuanting, controlling, sehingga efektivitas dan efisiensi dapat ditingkatkan 

semaksimal mungkin dalam pencapai tujuan. 

 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut panggabean (2001 : 15) 

manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan  sebagai suatu proses yang 

terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi 

pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan 

hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Menurut Simamora (2003 : 7) : 

 

Manajemen sumber daya manusia adalah kumpulan aktivitas didalam semua 

organisasi yang bermaksud mempengaruhi efektivitas sumber daya manusia 

dan organisasi. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian 

kegiatan yang berkaitan dengan analisis jabatan, evaluasi pekerjaan, pengadaan 

pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja serta aktivitas 

didalam organisasi sehingga daya guna dan hasil guna sumber daya manusia dapat 

ditingkatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
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Pendayagunaan sumber daya manusia yang efektif akan memberikan keberhasilan 

pengelolaan organisasi. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia harus 

dapat bekerja ditengah-tengah kekuatan utama, yaitu pegawai dan masyarakat umum. 

 

 

 2.3 Pengertian Kepuasan Kerja 

 

 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan hal yang bersivat individual. Masing-

masing individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

system nilai yang berlaku pada dirinya dan lingkungannya. Semakin banyak aspek-

aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, maka tingkat kepuasan 

kerja semakin tinggi pula. 

 

Mengenai batasan masalah atau pengertian kepuasan kerja yang dikemukan 

oleh beberapa ahli antara lain menurut Wexley dan Yull (dalam T. Hani Handoko, 

2011 : 151), yang dimaksud kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap 

pekerjannya. Sedangkan menurut Hoppeck (dalam T. Hani Handoko, 2011 : 151), 

kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerjaan, yaitu seberapa jauh pekerjaannya 

secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Hal lainnya juga dikemukakan oleh 

Blum (dalam Panggabean, 2001 : 132) kepuasan kerja merupakan sikap umum yang 

merupakan hasil dari beberapa sifat khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, 

penyesuaian diri dan hubungan sosial individu diluar kerja.  
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Batasan-batasan diatas merupakan batasan sederhana dan operasional ini berarti 

bahwa konsepsi kepuasan kerja semacam ini melihat kepuasan itu sebagai hasil 

interaksi manusia dengan lingkungannya. Jadi kepuasan kerja menurut batasan ini 

meliputi perbedaan individu maupun situasi lingkungan kerja.  

 

Kepuasan kerja pegawai harus diciptakan sebaik-baiknya, supaya moral kerja, 

dedikasi, loyalitas dan kedisiplinan kinerja pegawai meningkat. Instansi pemerintahan 

harus senantiasa memonitor kepuasan kerja, karena hal ini mempengaruhi tingkat 

absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, kinerja dan masalah pemerintahan 

vital lainnya. Fungsi pemerintahan mempunyai pengaruh langsung dan tidak 

langsung kepada kepuasan kerja pegawai. 

 

Kebijaksanaan dan iklim organisasi mempunyai dampak pada iklim organisasi. 

Iklim organisasi ini memberikan suatu lingkungan  kerja yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan bagi orang-orang dalam organisasi, dimana hal itu selanjutnya 

akan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. 

 

2.3.1  Faktor-Faktor Kepuasan Kerja 

 

 

Banyaknya faktor yang memepengaruhi kepuasan kerja pegawai. Faktor-

faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada pegawai 

tergantung pada masing-masing pegawai. Faktor-faktor kepuasan kerja menurut 

Panggabean (2001:132) adalah : 

a. Karakteristik pekerjaan, terdiri atas: Keanekaragaman keterampilan, identitas 

tugas, keberartian tugas, otonomi dan umpan balik. 
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b. Karakteristik organisasi, terdiri atas kompleksitas, formalitas, sentralisasi, jumlah 

anggota kelompok, anggaran anggota kelompok, lamanya beroperasi, usia 

kelompok kerja dan kepemimpinan. 

c. Karakteristik individu, terdiri atas : jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia masa 

kerja, status perkawinan dan jumlah tanggungan. 

 

Menurut Handoko (2001) yang mengutip dari Ghiseli dan Brown (1991;117) ada 

lima faktor yang dapat menambah kepuasan kerja, yaitu : 

a. Kedudukan (posisi) 

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada pekerjaan 

yang lebih tinggi akan merasa lebih puas dari pada pekerjaan mereka yang 

bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. 

b. Pangkat (golongan) 

Pada pekerjaan yang berdasarkan perbedaan tingkat atau golongan, sehingga 

pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang yang 

melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit banyak akan dianggap 

sebagai kenaikan pangkatr dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru itu 

akan merubah perilaku dan perasaannya. 

c. Umur 

Dinyatakan bahwa ada hubungannya antara kepuasan kerja dengan umur 

pegawai. Umur antara 25-34 tahun dan umur 40-45 tahun adalah umur yang bias 

menimbulkan perasaan kurang puas terhadap pekerjaan. 
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d. Jaminan finansial dan jaminan sosial 

Masalah keuangan dan jaminan sosial kebanyakan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

e. Mutu pengawasan 

Hubungan antara pegawai dengan pimpinan sangat penting artinya dalam 

menaikkan kinerja. Kepuasan kerja pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian 

dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada pegawainya, sehingga pegawai 

akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi. 

 

Berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu : 

a. Faktor psikologi  

Faktor ini berhubungan erat dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, 

ketentraman dalam kerja, sikap terhadap pekerjaan, bakat dan keterampilan. 

b. Faktor sosial  

Faktor ini berhubungan dengan interaksi sosial, baik antara sesama pegawai 

dengan atasan maupun pegawai yang beda jenis pekerjaannya. 

c. Faktor fisik  

Faktor ini berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik 

pegawai yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dam istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, 

kondisi kesehatan pegawai dan umur. 
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d. Faktor finansial 

Faktor ini berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang 

meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, 

fasilitas yang diberikan, promosi dan sebagainya. 

 

2.3.2  Fungsi Kepuasan Kerja 

 

Pada pegawai yang dapat kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan 

dengan lebih baik. Dalam banyakl kasus memang sering ada hubungan positif antara 

kepuasan kerja yang tinggi dengan prestasi kerja yang tinggi, tetapi tidak selalu cukup 

kuat dan berarti. Ada banyak pegawai dengan kepuasan kerja yang tinggi, tetapi tetap 

hanya sebagai karyawan rata-rata. Menurut Strauss dan Sayles (dalam T. Hani 

Handoko, 2001:196) kepuasan kerja juga penting untuk aktualisasi diri. 

 

Pegawai yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai 

kematangan psikologis, pada gilirannya akan menjadi frustasi. Pegawai seperti ini 

akan sering melamun, semangat kerja yang rendah, cepat lelah dan bosan sering 

absen dan emosinya tidak stabil. 

 

Sedangkan pegawai yang mendapatkan kepuasan kerja biasanya mempunya 

catatan kehadiran yang lebih baik dan berprestasi dalam pekerjannya. Oleh karena itu, 

kepuasan kerja mempunyai arti penting, baik bagi pegawai maupun pemerintahan 

terutama karena menciptakan keadaan positif didalam lingkungan kerja. Kepuasan 
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kerja akan memberikan dampak terhadap banyak hal antara lain, terhadap kinerja 

pegawai,, kemangkiran, dan tingkat keluar masuknya pegawai. 

 

 

2.4  Pengertian Komitmen Organisasi 

 

 

Komitmen pada oirganisasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang 

pegawai memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Menurut Robbins (2001:140) 

komitmen organisasi merupakan peramal yang baik, karena merupakan tanggapan 

yang lebih global dan bertahan terhadap organisasi. 

 

Seorang pegawai dapat tidak puas dengan pekerjaan tertentu dan menganggapnya 

sebagai kondisi sementara, tetapi tidak puas dengan organisasi adalah sebagai suatu 

keseluruhan. Tetapi bila ketidakpuasan menjalar ke organisasi itu, lebih besar 

kemungkinan individu-individu akan mempertimbangkan untuk minta berhenti. Jadi 

keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang 

khusus. Komitmen pada organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi 

yang mempekerjakannya.  

 

Tingkat komitmen organisasi seorang individu merupakan indikator yang lebih 

baik dari keluarnya pegawai dari pada prediktor (peramal) kepuasan kerja yang lebih 

sering digunakan. Ukuran kecocokan pegawai dengan pemerintahan, seperti 

komitmen adalah problematis bagi hubungan kerja baru. Ini memberi kesan bahwa 

komitmen keorganisasian, dinilai kurang penting sebagai sikap yang berhubungan 
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dengan kerja dibanding yang sudah ada. Karena itu sebagai gantinya kita perlu 

mengharapkan sesuatu yang masih berhubungan dengan komitmen yang 

berhubungan dengan kedudukan untuk menjadi veriabel yang lebih relevan, karena 

lebih mencerminkan angkatan kerja yang berubah-ubah dewasa ini. 

 

Individu yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi dapat dilihat dari: 

 

1. Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tersebut 

2. kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi 

tersebut 

3. kepercayaan akan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi   

(Robbins 2001:140) 

 

Adanya pengaruh antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi adalah penting. 

Karena seorang pegawai mempunyai kepuasan kerja yang tinggi akan bertahan pada 

organisasi atau instansi yang mempekerjakannya. Bahkan mungkin akan 

menghabiskan karirnya pada organisasi tersebut. 


