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BABII
 

KAJIAN PUSTAKA .
 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 HasH Penelitian Terdahulu 

1. "Pengaruh Persepsi Kompensasi Yang Adil Terhadap Produktivitas 

Kerja pada Karyawan Perusahaan Otobus Jaya Putra Delanggu, Klaten". 

Penelitian ini dilakukan oleh Djoko Pramono pada tahun 2004. Variabel dalam 

penelitian terdiri dari tiga variabel bebas dan satu vanahel terikat. Vanabel bebas 

(X) terdiri dari: Keadilan Internal (XI), Keadilan Eksternal (X2), Keadilan 

Individual (X3). Sedangkan untuk variabel terikat (Y) dalam hal ini yaitu 

produktivitas kerja. 

Berdasarkan hasil .analisa kualitatif dan kuantitatif, didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

a.	 Hipotesis satu yang menyatakan bahwa " Ada pengaruh positif dan signifikan 

antara variabel keadilan terhadap produktivitas kerja secara bersarna-sarna 

terhadap karyawan Perusahaan Otobus Jaya Putra Delallggu, Klaten", terbukti. 

Hal ini dapat dilihat dan besamya F hit (R,496) > F tah (2,742) dengan derajat 

kepercayaan 0,05. Besamya koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 0,276 

yang mempunyai arti bahwa variabel keadilan mempunyai pengaruh terhadap 

variabel produktivitas kerja sebesar 27,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain selain keadilan. Persamaai1 regresi linier. berganda . 

mencerminkan besamya pengaruh persepsi keadilan terhadap produktivitas 

kerja adalah Y = 2,676-0, I53XHO,126X2+0,269 X3. 

j 
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b.	 Hipotesis dua menyatakan bahwa"keadilan individu mempunyai pengaruh 

yang dominan terhadap produktivitas kerja", terbukti. Hal ini dapat dilihat 

pada r2 dimana variabel keadilan individu (X3) memiliki r2 terbesar diantara 

faktor didalam variabel bebas yang lain sebesar 0,12 sedangkan variabel 

keadilan internal (Xl) sebesar -0,026 dan variabel keadilan eksternal (Xl) 

sebasar 0,011. 

Ada persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakuk:an oleh penulis. Persamannya variabel bebas (X) sama-sama 

menggunakan tiga variabel bebas yaitu variabel keadilan individual (Xl), variabel 

keadilan internal (Xl) dan variabel keadilan eksternal (X3). Perbedaan terletak 

pada variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja, sedangkan 

yang akan penulis teliti untuk variabel terikat adalah kepuasan. Perbedaan lain 

lokasi penelitian pada karyawan Perusahaan Otobus Jaya Putra, Delanggu,Klaten 

tahun 2004, scdangkan pcnulis akan mcncliti pcgawai administratif di Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2006. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widhiatmoko Setyo Nugroho berjudul 

"Pengaruh persepsi Rasa Keadilan Terhadap kepuasan Kerja pada Karyawan 

Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta" pada 

tahun 2002. Variabel dalam penelitian ini terdiri dm:i dua variabel yaitu variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas terdiri dari keadilan internal 

(Xl) dan keadilan eksternal (X2). Sebagai variabel terikat adalah kepuasan kerja 

(Y). penelitian tersebut guna membuktikan hipotesis : 
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a.	 Terdapat pengaruh yang signifikan mengenai persepsi rasa keadilan internal 

dan keadilan eksternal karyawan dalarn penerimaan kompensasi secara 

bersarna-sarna terhadap kepuasan kerja 

b.	 Persepsi keadilan internal mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan kerj a. 

c.	 Terdapat perbedaan persepsi rasa keadilan antara karyawan pria dan karyawan 

wanita dalarn penerimaan kompensasi. 

Hasilnya, koefisien determinasi parsial keadilan internal mempunyai 

pengaruh sebesar 72,195 dan r2 keadilan eksternal mempunyai pengaruh sebesar 

64,8% terhadap kepuasan kerja. Dengan hasil analisa tersebut dapat diketahui 

bahwa hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa semua hipotesis dapat diterima, 

artinya secara parsial maupun secara bersarna-sarna kedua variabe1 bebas marnpu 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan administratif FE UII. Persepsi keadilan 

internal mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan kerja. Varian 

karyawan perempuan mempunyai persepsi rasa keadilan yang lebih signifikan 

terhadap penerimaan kompensasi. 

Persarnaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah variabel terikat (Y) sarna-sarna menggunakan variabe1 kepuasan. 

Perbedaan dengan rancangan penelitian penulis adalah untuk variabel bebas 

penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu keadilan internal (Xl) dan keadilan 

eksternal. Sedangkan penulis akan menggunakan tiga variabel bebas yaitu 

keadilan Individual (Xl), keadilan Internal (X2) dan keadilan eksternal (X3). 

Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian ini pada karyawan administrasi FE 

! 

1,
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UII pada tahun 2002, sedangkan penulis akan meneliti pegawai administratif di 

Universitas Islam Indonesia pada tahun 2006. 

3. Selanjutnya, pada tahun 2003 penelitian tentang kepuasan kerja pemah 

dilakukan oleh Anjar Kartika Prabandini berjudul " Analisis Pengaruh Stressor 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan (Studi Kasus pada SKH Radar Jogja)". 

Dalam penelitian ini sebagai variabel bebas (X) adalah stressor yang terdiri atas 

Faktor lingkungan (Xl), faktor organisasional (Xl) dan faktor individual (X3). 

Adapun sebagan variabel terikat adalah kepuasan' kerja (Y). hasil dari penelitian 

tersebut adalah : 

a.	 Hipotesis pertama menyatakan bahwa pengaruh stressor variabel faktor 

lingkungan, faktor organisasional dan faktor individual mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan SKH Radar Jogja terbukti 

dalam penelitian ini terlihat dari nilai Fhit yang diperoleh sebesar (8,880) lebih 

besar dari Ftab yang diperoleh sebesar(2,91l), pada taraf signifikan 5%. Dari 

perhitungan statistik juga membuktikan bahwa besarnya koefisien regresi 

bemilai positif pada masing-masing variabel stressor, yaitu variabel faktor 

lingkungan sebesar 1,623, faktor organisasional sebesar 0,300 dan variabel 

faktor individual sebesar 0,597. dengan data diatas berarti seluruh variabel 

bebas tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja atau 

dapat dikatakan bahwa stressor variabel faktor lingkungan,. faktor 

organisasional dan faktor individual secara bersama-sama mempunyai 

kepuasan kerja karyawan SKH Radar Jogja. 



........_----

11
 

b.	 Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel faktor organisasional 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerj a karyawan 

SKH Radar Jogja tidak terbukti. Vatiabel stressor yang paling berpengaruh 

dalarn penelitian ini yaitu faktor lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari t hit 

faktor lingkungan diperoleh sebesar 3,317 lebih besar t tab yang diperoleh 

sebesar 2,030 dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Selain itu dilihat dari 

korelasi parsial faktor lingkungan mempunyai korelasi parsial yang paling 

basar yaitu 0,512, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor stressor yang 

paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan SKH Radar Jogja 
.j 

adalah faktor lingkungan. Karena stressor variabel lingkungan yaitu keadaan 

ekonomis dan politik negara yang tidak pasti membuat karyawan akan 

mencapai kepuasan kerja yang maksimal. Karena karyawan bagian wartawan 

akan memperoleh sumber berita yang lebih barn dan beragarn,sehingga akan 

menghasilkan berita yang bagus. Sedang untuk bagian iklan mereka akan 

mendapatkan iklan yang banyakdari klien, karena klien ingin produknya tetap 

dikenal dan digunakan masyarakat melalui pemasangan iklan. 

Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedann dcngan pcnclitian 

yang akan peneliti lakukan saat ini. Persarnaanya adalah variabel terikat (Y) sarna.. 

sarna menggunakan variabel kepuasan. Perbedaan.variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah stressor, sedangkan peneliti akan meneliti mengenai keadilan 

kompensasi sebagai variabel bebas. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia menjadi fungsi yang semakin penting 

dalam suatu organisasi. Peranan yang semakin penting tersebut disebabkan antara 

lain karena perubahan pandangan terhadap karyawan. Kalau dulu karyawan 

dianggap sebagai salah satu satu faktor produksi, seperti mesin, dimana biaya 

produksi termasuk gaj i karyawan cenderung ditekan untuk mendorong efisiensi, 

maka pandangan yang lebih popular saat ini menganggap karyawan sebagai 

partner untuk mencapai tujuan organisasi. Disamping perubahan pandangan 

terhadap karyawan, peranan karyawan yang semakin penting juga disebabkan 

karena beberapa hal, seperti : kompetisi yang semakin tajam, perubahan sosial, 

dan perubahan perundang-undangan (Hanafi, 1997 : 286). 

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen su'mber daya manusia (human resounces management) adalah 

pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan 

individu anggota organisasi atau kelompok pekerja (Simamora, 2001: 3). Sumber 

lain menyebutkan bahwa . Manajemen sumber daya manusia adalah proses 

memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi kepadakaryawan, 

memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keamanan, serta masalah 

keadilan (Dessller, 2004: 2). Fungsi MSDM (Tohardi, 2002: 15) dapat dijelaskan 

dalam gambar 2.1. 

1
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Gambar2.1 
Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

I Peren~ana:m SDM dan I~
 
Organlsasl. ~
 

DIPengadaan SDM I·e==:> 

Pengembangan SDM I> 

'~ 

I Pemeliharaan SDM IQ 

2.3 Keadilan Kompensasi 

1. Pendahuluan 
2. Desain Organisasi 
3. Desain Pekerjaan 
4. Perencanaan SDM 

5. Pemirikan dan Seleksi 

. 6. Orientasi / Induksi 
7. Peneinpatan 
8. Pelatihan dan Pengembangan
 
9.Penilaiah Prestasi Kerja
 
10. Evaluasi Pekerjaan 
11. Pengembangan Karir 
12. Kepemimpinan 
13. Pengambilan Keputusan 
14. Motivasi 
15. Komunikasi 
16. Konflik 
17. Motivasi dan Promosi 
18. Disiplin 
19. Audit Personalia 
20. Sislem Informasi Manajeamen 

21. Kompensasi 
22. Hubungan Industrial 

Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda mengenai. keadilan. 

Persepsi sendiri didefinisikan sebagai smi.tu proses dimana individu 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi 
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arti pada lingkungan mereka (Stephen P Robbin, 1996:46). Teori keadilan 

difonnulasikan oleh J. Stacy Adam (Kanungo, 1992: 65) berusaha untuk 

menerangkan bagaimana proses seorang individu terpuaskan atau tidak terpuaskan 

terhadap suatu kompensasi. Didalam kompensasi, keadilan memainkan peran 

utama. Beberapa organisasi berusaha untuk mencapai keadilan yang hendak 

dicapai melalui program kompensasi yaitu; keadilan internal, eksternal, dan 

individual (Kanungo, 1992: 82). 

a. Keadilan individual (personal equity) tercapai ketika kompensasi yang di 

terima individu mencerminkan prestasi kerjanya. Ketika individu merasa tidak 

puas, mereka akan memperlihatkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem 

kompensasi. Demikian ketidakpuasan akari berdampak pada menurunnya motivasi 

kerja seseorang. Keadilan individu bisa berarti bahwa individu-individu merasa 

bahwa mereka diperlakukan secara wajar dibandingkan dengan rekan sekerja 

mereka (Simamora, 2001:553) 

b. Keadilan internal (internal. equity) tercapai ketika struktur gaji pokok 

mencerminkan nilai dari pekerjaan. Sebagaimana yang dikutip oleh. Kanungo 

dalam (Wallace and Fay, 1988: 17) keadilan internal adalah kriteria kejujuran 

yang didikendaki oleh majikan untuk menentukan rata-rata gaji dalam perusahaan 

yang dihubungkan dengan perusahan lain deng~ nilai pekerjaan yang relatif 

sama. Ada berbagai macam pandangan mengenai J.1ilai pekerjaan. Berdasarkan 

beberapa pandangan nilai pekerjaan hams mencerminkan ; nilai sosial-budaya 

suatu masyarakat, nilai produk dan jasa yang dibuat, investasi pendidikan, 

pelatihan, pengalaman kerja, dan posisi pekerjaan di tingkatan organisasi 
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.J~ 

15
 

c. Keadilan ekstemal (keadilan eksternal) tercapai ketika sistem kompensasi 

yang diberikan menggambarkan gaji yang pantas dengan gaji yang berlaku bagi 

pekerjaan-pekerjaan yang serupa di pasar tenaga kerja ekstemal (market wage 

rate) . Keadilan ekstemal dinilai dengan membandingkan pekerjaan yang serupa 

di antara organisasi-organisasi yang dapat diperbandingkan. 

2.4 Kompensasi 

Kompensasi (compensation) meliputi kembalian-kembalian finansial dan 

jasa-jasa tan\VUjud dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh karyawan sebagai 

bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa· yang diterima 

karyawan sebagai ganti kontribusi mereka(Simamora, 2001 :540). Dalam 

kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan kompensasi yang diberikan 

kepada pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Pemberian upah 

merupakan imbalan, pembayaran tmtuk pelayanan yang telah diherikan oleh 

pegawai. Sangat banyak bentuk-bentuk pembayaran upah, baik yang berupa uang 

maupun yang bukan berupa uang (nonfinancial). Pembayaran upah biasanya 

dalam bentuk konsep pembayaran yang berarti luas daripada merupakan ide-ide 

gaji dan upah yang secara normal berupa keuangan tetapi tidak suatu dimensi 

yang nonfinancial. 

2.4.1 Tujuan Kompensasi 

Organisasi memiliki beberapa tujuan dalam merancang sistem kompensasi 

mereka. Spesialis sumber daya manusia harns memikirkan tujuan-tujuan sistem 

i 

1- i 
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dan kebutuhan-kebutuhan apa yang hendak dicapai organisasi agar memperoleh 

tujuan-tujuan tersebut. Adapun tujuan-tujuan kompensasi diantaranya (Kanungo, 

1992:13) : 

a. Menarik karyawan
 

b.Menahan karyawan
 

c.	 Menjaga agar moral kerja karyawan tetap tinggi 

d.	 Memotivasi kinerja 

e.	 Memotivasi untuk tumbuh 

f.	 Mentaati peraturanpemerintah. 

Terkait dengan tujuan kompensasi yang meyatakan bahwa program 

kompensasi ditujukan untuk mengarahkan perilaku karyawan. Beberapa teori 

yang mendasari pemyataan ini adalah teori keadilan, teori penguatan, teori 

pengharapan dan teori keagenan (Tim Mitra Bestari, 2005: 121-122). 

a.	 Teori Keadilan 

Beberapa dukungan teori yang relevan adalah teori kedilan. Merupakan 

salah satu teori yang dipertimbangkan dalam mengembangkan program 

ini. Prinsip dasar teori ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap 

karyawan akan membandingkan gaji yang diterimanya dengan gaji yang 

diterima karyawan lain pada level pekerjaan yang sama. Ketidakadilan 

yang dirasakan dapat berdampak pada perilaku positif dan negatif. 

Perilaku positif dapat ditujukan seperti upaya karyawan untuk 

memperbaiki keadilan. Perilaku negatif dapat ditujukan seperti keluar dari 
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organisasi atau turunnya kohesivitas, yang tidak bermanfaat bagi 

organisasi. 

b.	 Teori Penguatan 

Hokum Tomdike menyatakan respon yang diikuti reward memungkinkan 

untuk membandingkan perilaku yang diharapkan pada waktu yang akan 

datang. Implikasi dalam manajemen kompensasi adalah bahwa kinerja 

karyawan yang tinggi yang diikuti oleh ganjaran moneter akan 

menyebabkan kemungkinan kinerja yang lebih tinggi pada waktu yang 

akan datang. Demikian pula sebaliknya. 

c.	 Teori Pengharapan 

Selain menekankan pada hubungan antara reward dan perilaku, teori ini 

menekankan pada pengaruh insentif. Perilaku (Job performance) dapat 

digambarkan sebagai fungsi kemampuan (ability) dan motivasi. Motivasi 

merupakan fungsi harapan, instrumentality, dan persepsi valensi. Dalam 

setting organisasi, insentif financial memiliki pengaruh baik pada 

motivasi ekstrinsik maupun motivasi negatif. 

d.	 Teori Kcagcnan 

Teori ini menekankan pada perbedaan kepentingan dan tujuan antara 

stakeholders dan manajer. Pemisahan antara pemilik dan pemegang saham 

yang terjadi pada perusahan besar saat .ini selain berpengaruh terhadap 

keunggulan perusahaan juga menimbulkan biaya keagenan (kepentingan 

principal/pemilik dan agen/manajer yang tidak selalu sama). Apa yang 
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dipertimbangkan lebih baik bagi manager mungkin tidak baik bagi
 

pemilik.
 

Tiga masalah keagenan terjadi dalam kompensasi manajerial.
 

1.	 Meskipun pemegang saham menginginkan untuk memaksimalkan 

kekayaan, pihak manajemen ingin membelanjakan uang untuk 

meningkatkan nilai tambah perusahaan. 

2.	 Manajer dan pemegang saham berbeda dalam hal sikapnya 

terhadap resiko. Manajer cenderung lebih berani menaggung 

resiko dibanding pemegang saham. 

3.	 Pertimbangan dalam pengambilan keputusan seringkali berbeda. 

Manajer lebih menginginkan untuk memaksimalkan kinerja 

jangka pendek (dan gaji) daripada mempertimbangkan 

kesuksesan jangka panjang. 

2.4.2 Sistem Kompensasi 

Total item kompensasi disebut reward system, dengan .dua komponen 

utama: sistem kompensasi ekonomi dan sistem kompensasi non ekonomi 

(Kanungo, 1992:5-7). Agar lebih mudah mempelajari sistem kompensasi maka 

dapat dilihat dalam gambar 2.2. 
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Gambar2.2 
Sistem Kompensasi 

Sistem Kompensasi 

Sistem kompensasi ekonomil	 I Sistem kompensasi non ekonomi 

Pembayaran tunai : Tunjangan : ~ Interpersonal 
~ Gaji pokok ~ Progam ~ Personal growth 
~ Meritpay perlindungan 
~ Incentive plan pendapatan 
~ Cost-aI-living ~ Ketidakhadiran 

adjustmens yang dibayar 
~ Jasa-jasa dan. 

Sistem kompensasi ada dua yaitu; 

1.	 Sistem kompensasi ekonomi atau biasa dikenal dengan istilah kompensasi 

tinansial. Merupakan suatu. hentuk. penerimaan imbalan yang berbentuk 

finansial, bentuk penerimaan ini dibagi lagi menjadi dua yaitu; 

a.	 Pcmbayaran ttinai/pembayarun lungsung.· Penibayaran tunai atas apa yang 

dimiliki, kinerja yang dimiliki, dan kinerja yang dicapai oleh karyawan. 

Meliputi; 

~	 Gaj i pokok (base pay) 

Karyawan mengharapkan bahwa gaji pokok yang mereka terima 

sesuai dengan nilai input mereka seperti ; pendidikan, ketrampilan, 

pengalaman kerja mereka.. 
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~ Gaji berdasarkan prestasi (merit pay) 

Dalam program merit pay besar kecilnya gaji tahunan dikaitkan 

dengan prestasi kerja karyawan. Ukuran dan frekuensi peningkatan 

gaji ditentukan oleh dua faktor, yaitu penilaian kinerja individual 

dan posisi range kinerja. 

~	 Rencana insentif (insentive plan) 

Pembayaran tunai yang disediakan kepada karyawan ketika mereka 

dapat menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan atau tujuan 

organlSaSl. 

~	 Penyesuaian biaya hidup (cost-ol-living adjustmens) 

Penyesuaian biaya hidup dibuat ketika biaya hidup meningkat yang 

disebabkan oleh kenaikanharga kebutuhan pokok konsumen. 

b. Tunjangan-tunjangan/pembayaran tidak langsung. Tunjangan dan fasilitas 

yang diberikan kepada semua karyawan akibat adanya hubungan kerja.. 

Pembayaran tidak langsung meliputi; 

~ Program perlindungan pendapatan (income protection 

programmes), contohnya : asuransi kesehatan, dana pensiunan, dan 

lain-lain. 

~	 Ketidakhadiran yang dibayar (reimbursed time off), contohnya : 

sakit, cuti, dan lain-lain. 

~ Jasa dan keuntungan, contohnya ; 

.• Jasa, tersedianya jasa konsultasi gratis untuk pennasalaha-· 

pennasalahan yang dihadapi karyawan. 
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•	 Keuntungan, boleh menggunakan mobil kantor, mendapatkan 

diskon untuk pembelian produk perusahaan. 

2.	 Sistem kompensasi non ekonomi/kompensasi non finansial. Kompensasi non 

finansial memainkan peran yang sarna pentingnya dengan kompensasi 

finansial. Adapun sistem kompensasi nonfinansial ini dapat dibagi menjadi 

dua yaitu; 

a.	 Penghargaan yang bersifat interpersonal. Merupakan penghargaan yang 

diterimaldirasakan karyawan lain, rasa bangga, dan lain-lain. 

b.	 Penghargaan yang mendukung pertumbuhan individual. Penghargaan ini 

bersifat intrinsik, merupakan penghargaan yang akan diperoleh secara 

langsung berdasarkan kinerja. Contoh : tugas-tugas yang menarik, 

tantangan, tanggungjawab, otonomi dan lain-lain. 

2.4.3 Faktor-Faktor Kompensasi 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian kompensasi, faktor 

faktor tersebut yaitu ; (Tohardi, 2002: 416-417). 

a.	 Produktivitas 

Pemberian kompensasi melihat besarnya produktivitas yang 

disumbangkan oleh tenaga kerja (karyawan) kepada pihak organisasi atau 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat output, maka semakin besar pula 

kompensasi yang diberikan oleh organ~sasi atau perusahaan kepada 

karyawan. 
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b.	 Kemampuan Untuk Membayar 

Secara logis ukuran pemberian kompensasi sangat tergantung kepada 

kemampuan organisasi atau perusahaan dalam membayar gaji atau upah 

tenaga kerja. 

c.	 Kesediaan Untuk Membayar 

Berkaitan dengan aitem dua diatas, maka walaupun organisasi atau 

perusahaan mampu membayar kompensasi, maka belum tentu organisasi 

atau perusahaan tersebut mau membayar kompensasi tersebut dengan 

layak dan adiL 

d.	 Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

Penawaran dan permintaan tenaga kerja cukup berpengaruh terhadap 

pemberian kompensasi. Jika permintaan tenaga kerja banyak oleh 

perusahaan, maka kompensasi cenderung tinggi, demikian sebaliknya jika 

penawaran tcnaga kerja ke organisasi atau perusahaan yang banynk (aver 

sup/ai) maka pembayaran kompeIisasi cende1Ullg l11enurun (rcndah). 

e.	 Organisasi karyawan 

Organisasi tenaga kerja (karyawan) yang ada di organisasi atau perusahaan 

seperti serikat pekerja akan turut mempengaruhi kebijakanbesar kecilnya 

pemberian kompensasi. 

f.	 Peraturan dan perundang-undangan 

Adanya peraturan dan perundang-undangan yang ada akan mempengaruhi 

kebijakan perusahaan dalam pemberian kompensasi, misalnya 

diberlakukannya pemberian Upah Minimum Regional (UMR). 
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2.5 Kepuasan 

Berdasarkan fulfillment theory, kepuasan berhasi1 ketika satu kebutuhan 

te1ah terpenuhi (Kanungo, 1992: 95). Pendapai (Wex1ey dan yuki, 1977:98) 

mendefinisikan kepuasan kerja ada1ah cara pegawai merasakan dirinya atau 

pekerjaannya. Kepuasan kerja berhubungan dengan variabe1"-variabe1 seperti 

turnover, tingkat absensi, umur, tingkat pekerjaan, dan ukuran organisasi 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Keith davis, 1985:99) yang 

mengemukakan bahwa "Job satisflcation is related to a number of major 

employee variabel, such asa turnover, absences, age, occupation, and size ofthe 

organization in which an employee woks". 

2.5.1 Teori-Teori tentang Kepuasan Kerja 

Di bawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja; yaitu teori 

keseimbangan (equity theory), teori perbedaan (discrepancy theory), teon 

pemenuhan kebutuhan (need fulfillment theory), teori pandangan kelompok 

(social reference group theory), teory pengharapan (expectancy theory), dan teori 

dua faktor Herzberg (Mangkunegara, 2002:120-123). 

a.	 Teori Keseimbangan (equity theory) 

Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dari teori ini 

ada1ah input, outcome, comparison person, dan equity-ini-equity. 

Wex1ey dan Yuki (1977) mengemukakan bahwa "input is anything of 

value that an employee perceives that contributes to this job". Input 

ada1ah semua nilai yang diterima pegawai yang dapat menunjang 
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pelaksanaan kerj a. Misalnya; pendidikan, pengalaman, skill, usaha, 

peralatan pribadi, jumlah jam kerj a. 

Outcome is anything ofvalue that employee perceives he obtains from the 

job. Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan pegawai. 

Misalnya; upah, keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan kembali 

(recognition), kesempatan untuk berprestasi atau mengekspresikan diri. 

Comparison person may be someone in the same organization, someone in 

a different organization, or even the person himself in a previous job. 

Comparison person adalah seorang pegawai dalam organisasi yang sama, 

seorang pegawai dalam organisasi yang berbeda atau dirinya sendiri dalam 

pekerjaan sebelumnya. Menurut teori ini puas atau tidak puasnya pegawai 

merupakan hasil dari· membandingkan antara input-outcome dirinya 

dengan perbandingan input-outcome pegawai lain (comparison person). 

Jadi, jika perbandingan tersebut dirasakan seimbang (equity) maka 

pegawai tersebut akan merasa puas. Tetapi, apabila terjadi tidak seimbang 

(inequity) dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu ketidakseimbangan 

yang menguntungkan dirinya (over comparison inequity) dan sebaliknya, 

ketidakseimbangan yang menguntungkanpegawai lain yang menjadi 

pembanding (under compensation inequity). 

b.	 Teori perbedaan (discrepancy theory) 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh ,proter. Ia berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan dapat dilakukan deng~ cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan pegawai. 
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Locke (1969) mengemukakan bahwa kepuase:m kerja pegawai bergantung 

pada perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharapkan oleh 

pegawai. Apabila yang didapat pegawai temyata lebih besar daripada apa 

yang diharapkan maka pegawai tersebut menjadi puas. Sebaliknya, apabila 

yang didapat pegawai lebih rendah daripada yang diharapkan, akan 

menyebabkan pegawai tidak puas. 

c. Teori Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja bergantung pada terpenuhi atau tidaknya 

kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa p.uas apabila ia mendapatkan 

apa yang dibutuhkannya. Makin besar kebutuhan pegawai terpenuhi, 

makin puas pegawai tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan 

pegawai tidak terpenuhi, pegawai itu akan merasa tidak puas. 

d. Teori Pandangan Kelompok (Social Reference Group Theory) 

Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok 

acuan. Kelompok acuan tersebut oleh para pegawai dijadikan tolak ukur 

untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Jadi, pegawai akan merasa 

puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan yang 

diharapkan oleh kelompok acuan. 

e. Teori Dua Faktor dari Herzberg 

Dua faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas atau tidak puas 

menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan (maintenance factors) dan 
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faktor pemotivasian (motivational factors). Faktor peme1iharaan disebut 

pula dissatisfiers, hygiene factors, job context, extrinsic factors yang 

me1iputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, 

hubungan dengan pengawasan, hubungan dengan pengawas, hubungan 

dengan subordinat, upah, keamanan kerja, kondisi keJ:ja, dan status. 

Sedangkan faktor pemotivasian disebut disebut pula satisfier, motivator, 

job content, intrinsic factors yang meliputi dorongan berprestasi, 

pengenalan, kemajuan (advancement), work it self, "kesempatan 

berkembang, dan tanggung jawab. 

f.	 Teori Pengharapan (Exceptancy Theory) 

Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor H. Vroom, yang 

menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari bagaimana 

seseorang menginginkan sesuatu, penaksiran seseorang memungkinkan 

aksi tertentu yangakan menuntunnya. Pemyataan di atas berhubungan 

dengan rumus dibawah ini, yaitu : 

I Valensi x Harapan = Motivasi I 

Keterangan 

•	 Valensi merupakan kekuatan hasrat seseorang untuk mencapai sesuatu. 

•	 Harapan merupakan kemungkinan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu. 

•	 Motivasi merupakan kekuatan dorongan yang mempunyai arah pada 

tujuan tertentu. 



27 

Valensi Iebih menguatkan pilihan seorang pegawai untuk suatu hasH. Jika 

seorang pegawai mempunyai keinginan yang kuat untuk suatu kemajuan. 

Valensi timbul dari internal pegawai yang dikondisikan dengan 

pengalaman. Pengharapan merupakan kekuatan keyakinan pada suatu 

perlakuan yang diikuti dengan hasH khusus. Hal ini menggambarkan 

bahwa keputusan pegawai yang memungkinkan mencapai suatu hasH 

dapat menuntun hasH Iainnya. Pengharapan merupakan suatu aksi yang 

berhubungan dengan hasH, dari range 0-1. Jika pegawai merasa tidak 

mungkin mendapatkan hasH maka harapannya adalah o~ Jika aksinya 

berhubungan dengan hasH tertentu maka harapannya bernilai 1. Harapan 

pegawai secara normal adalah antara 0-1. 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Faktor-faktor .yang mempengaruhi kepuasan ada tiga dianlaranya 

(Kanungo, 1992: 104-106); 

a.	 Job Context Factors 

Termasuk dalam faktor konteks pekerjaan, mengenai upaya 

mendapatkan bayaran yang meliputi beberapa item diantaranya ; 

program-program tunjangan yang diberikan dari perusahaan, keamanan 

kerj a, status, hubunganyang baik antara pimpinan dan karyawan, iklim 

organisasi yang terpe1ihara dicerminkari melalui perhatian perusahaan 

kepada karyawannya. 
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b.	 Job Content Factors 

Faktor content pekerjaan meliputi ; tugas yang menantang,pencapaian 

prestasi, pengakuan, pertanggungjawaban, otonomi, kesempatan untuk 

berkembang, keikutsertaan dalam pengambilan keputusan. 

c.	 External Environmental Factors 

Seseorang· mengambil keputusan untuk meninggalkan organisasi atau 

perusahaan diantanya karena pengaruh faktor lingkungan luar. Termasuk 

dalam faktor ini diantaranya ; kesempatan kerja yang terbatas, tingginya 

tingkat pengangguran, tanggung jawab keluarga, keberadaan ke1uarga 

besar dan komunitas lainnya, enggan untuk mengikuti· perubahan 

pekerjaan karena faktor usia. 

2.5.3 Survei Kepuasan Kerja 

Survei kepuasan kerja suatu.· prosedur dimana pegawai-pegawai. 

mengemukakan perasaan mengenai jabatan atau pekerjaannya melalui ·laporan 

kerja. Survei kepuasan kerja juga untuk mengetahui moral pegawai, pendapat, 

siknp, iklim, dan kunlitns kehidupan kerja pegawai. Survei kerja dapat bermanfaat 

dan menguntungkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1.	 Manajer dan pemimpin melibatkan diri pada survei. 

2.	 Survei dirancang berdasarkan kebutuhan pegawai dan manaj emen secara 

objektif. 

3.	 Survei diadministrasikan secara wajar. 
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4.	 Ada tindak lanjut atau follow up dari pemimpin, dan adanya aksi untuk 

mengkomunikasikan kegunaan hasilnya dari pemimpin. Keuntungan 

survei dari kepuasan kerja, antara lain kepuasan kerja secara umum, 

komunikasi, meningkatkan sikap kerja,' dan untuk keperluan pelatihan 

(training). 

2.5.4 Kompensasi dan Kepoasan 

Kepuasan (satisfaction) adalah istilah evaluatif yang menggambarkan 

suatu sikap suka atau tidak suka. Kepuasan bayaran (pay satisjication), mengacu 

pada sikap suka atau tidak suka terhadap ~istem kompensasi organisasi 

(Simamora, 2001 :547). Edwad Lawer menciptakaQ. sebuah model berdasarkan 

teori ekuitas yang mulai menjelaskan sebab-sebab kepuasan dan ketidakpuasan 

gaji. Jika mereka merasa bahwa jumlah keduanya adalah setara, maka terdapat 

kepuasan gaji. Antisipasi kepuasan gaji akan mempengaruhi keputusan-keputusan 

karyawan tentang seberapa keras dia akan bekerja. Kompensasi mempengaruhi 

kepuasan dan bertindak sebagai umpan balik yang memungkinkan karyawan 

menyesuaikan perilakunya belakangan. Jika mereka menyimpulkan bahwa 

mereka dibayar terlalu sedikit, mereka mungkin akan sering absen atau 

mengundurkan diri. Jika para karyawan menyadari bahwa mereka temyata 

dibayar sangat mahal, mereka mungkin akan bosan atau mengkompensasikan 

dengan bekerja lebih keras. 

'-. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan uraian landasan teori diatas, maka dapat dirumuskan 

kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. 

Kerangka pemikiran tersebut dapat dirumuskandalam bagan sebagai berikut : 

Gambar2.3 
Hubungan Variabel Keadilan Kompensasi dan Variabe1 Kepuasan 

Keadilan Kompensasi 
1. Keadilan Individual (Xl) . Kepuasan (Y) 
2. Keadilan Internal (X2) 
3. Keadilan Eksternal (X3) 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai pe:myataan dan jawaban yang· bersifat 

sementara, diharapkan teruji kebenarannya dan dapat memberikan pola terbaik 

ualarll menye1esaikall pokok masalah sepcrti yang tc1ah dirumusknn sebelunmya. 

Dengan memperhatikan teori yang ada sebagai hasilpenelitian tcrdahulu 

serta didasari oleh pengamatan sementara, didalam penelitian ini dirumuskan 

hipotesis yang menyatakan bahwa: 

1.	 Secara bersama-sama keadilan individual, keadilan internal dan keadilan 

eksternal mempengaruhi kepuasan pegawai administratif di lingkungan 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

2.	 Keadilan individual paling mempengaruhi kepuasan pegawai administratif di 

Iingkungan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 
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3.	 Ada perbedaan kepuasan antara pegawai administratif struktural dan pegawai 

adminstratif non struktural di lingkungan Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 

1.__ 


