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Penulisan makalah ini berjutu2ul untuk mmergetahui peigarul kompensasi. iklim

kerja,serrangat kerja, dan karakteristik karyawan lerhadp pcrestasi kerla karlawa[. Pemrliswan

rnakalh ini menggunlan metode tiriauan literature ( 1ibrary researcit). Dari pelnbahasan dapat

disfnpulkal balrwa kompensasi,iklim kerja, seinanagt kerja dan karekteristik karyawan dapat

mempengaruhi perstai kerj ka.ryawan.

Kata kunci : kompensansi,iklim kerja, semi gat ke{a, karakteristik dall prestasi ker1a.

1. pendahuluar

1.1. latar belakang

Sebuah isu global dan integral dari daya saing di arela globalisasi adalah mailajemall

SDM Segala nasalah yang muncul tidak dapat dipungkiri vang munsul dalam perkembanagn

da persaingar la1,anan public maupun bisnis vaDg muncul bernula dari nanusia dan hanya

dapat pe.saingan tersebut lunya dapat diselesaikan oleh 1nar sia. Sebab terdapat kunci pentinga

bagi keunggulan dibidang SDM yturg disebut dengar the right people in rhe right place at the

right time. Peran rnanusia selalu dolrirran dan aktif didalan setiap kegiatan organisi bisnis dan

public, hal ini disebabkan manusia merupakar faktor menjadi perencanaan, penentu serta pelaku

terwujudnya tujuan orgal sasi public dan bisnis. Tujuan te.sebut tidak mungkin ner,rujudkan

tanpa peran aktif rnanusia ( daiam hal iri karyawad), Jika perar karyawan tidak berperar aktif

maka secanggih apapun alat yang dirniliki oleh organisasi bisnis dan public fidak akan

mempengaruhi dan be nanfaat bagi orgalisasi terscbut. Tingkat kesulitai dan kompleksitas

dalam mengatu kiryawan ada beberapa ti gkatan karena karyawan memiliki daya pikir,

Leinginan, satus dan latas belakang yang heteroge yang dapat dibedakan satr salna lainnya.

Seorang pelrilrpin atarL manager mempunyai peran penting dalaD memanajemen karyawan yallg

"khas" agar SDM fersebut mampu memberikan koniribusi dan rnanfaat bagi proses pekerjaan



organisasi bisnis publik yallg sesualr standal visi misi sefta strategi dan nilai-nilai yalrg dianut

orsanisasi iersebul.

Salah satr kegiatan yang pali g pentiog dalam orgadsai/perusahaan, ainan manajcmen sumbcr

dava manusia ialah kegiatall nendapatkan orang-orang ialah lepa{, seperi hairya karekeristik

individu. Baik perLrsahaan besar maupun perusaan kecil, dalam pe deata. SDM berarti semua

dan setiap orgalisasi/pertsalraan harus rnarnpu menciptakan msa arnar dan kepunrsan dalam

kbekerja ( quality of wo.k life) didalan lingkungannya kerjanya agar SDM dilnlgkungannya

niedadi kometitif semra prusahaan, pekerja/karyawan sebagai SDM menerlukall konunikasi

terbul<a dalam batas-batas wewenang dan tagungjawab masing-uasing.

Setiap pemsahan mempunyai keingiian menj[gkatkan dan mengembangkan lNha

dengan cara yang terus dalam program untuk meningkatkan prestasi karyawan. PeDgzLrahan

belun maksimal dari atasan, dapat ditujnukan dari karyawan,yang nanprL menvelesaikan

pekerjaan rr1elebihi targct da]am jangka waktu teftentu., behun rnendapatkan peigha.gaan dari

atasan.ya. Apabila karyawirn tidak menyelesaikan pekerjaa[ dala jangka waktu yanag telah

ditetapkan, n1aka mendapat sanksi dariatasan, akibatnya daiam bekerja tidali meiakukan de gan

seulgguil-sungguh.

Karvawaan lebih cendemng menunda pekerjaan dari pada menyeiesaikannya. Prilaku

yang kurang produktif tersebul terjadi kama karyawan kurang merdapat pcnghargaan dan

pengaklain atas hasil kerja. Ketrkaitan de,lgan promosi .jabatan, hanya kar-yarvan yang dekal

dengar atasan tanpa mempefiitnbngkan prcstasi kerja, maka be.akjbat rLntuk itendapatkan

promosi .jabatan, tidak perlu bekerja bersunggLrh-srngguh kama pihak perusaharm tudak

Ineniadikar pr(.la.i lErja 'ehagai dasar promo.r

1.2. Tujuan Penulis

Penulisan makalah ini berjutuan urtuk mengetalui pengaruh kompeNasi, iklim keria,

semanagt ke{a dan karkterislik karyawan tehadap perstasi kerja karyawan.

1 MetoJ< Pcnrrlrarr

Pemrlisan rnakalh ini menggunkan metode tinjuan literature (library research) yaihr

p<mbahasal masalah pada rnakalah ini didasarkan pada pendapatan beberapa alrli dan hasil-hasil

fenelitian lerdahulu'



:. Landasan Teori

l. I \tanajemen Sumberdaytr [IanEsia

N{cnurit hasibuan (2003:10) )ang dilnaksud manajornen sumberdaya rrausr'a adalah suatu

:ela]amn tentang bagaimana cara mengatur hubmrgan dan peral antar karyawan agar lebill

3-_liien dan efektjf dalam membantu me\\rjrdkan tujuan organisasi, karya\iai daD nusyarakat.

],linLinlt gulawan (2001:7) mengataka lentaog srnnberdaya ]na usia .vang menrpakan

:enge bangan, pera.rikan, seleksi dan pengglnaan sena pelreliharaan untuk truuan )al1g ng]n

ircapai keryawan, organisasi dan masya.akal. Menurut Mankueogara (2000:2) mengatakan

3ah\\a nranajenen surlbe.daya manusia adalah suatrL perorganisasiarr. pengauasan, perencanaan

ian pergadaaL penibcrian balas jasa da pe[gcirbatgar untuk lnercapai suanr tujuan

..r:ranisasi. Manajemen sumberdaya trtamsia dapat dikatakan dayaguna dan pengeiolaan

sumberdaya yang ada pada karyawan, organisasi dan nrasyarakat.

l.l kompeNasl

Urnumnya lnanusa bc{a kare a ingin lnerdapatkan oang dalam memnuhi kebutlLha[

sehai-hari. Hal tcrsebut mcmbuat ka11?$?n mergltargai setiap kerja kelas dan leros rne erus

menunjukkiD kepakar'al dalam bekerja di perusahaan dan karena hal tersebut juga perusahaar

memberikan balas jasa benLpa pengha.gaan pr€stasi kerja karyawan tcrscbut salah satu bentuk

penghargaan tersebnt adalah kompensasi ( rnathis dan Jackson,2000).

Konpensasi seing discbut sebual penghargaan yang dapat didefmisikrn ,yaitu bentuk

pellghaJgaan dari perusahaar untuk karyawar dalan rangka balas jasa dari apa yarg dilakukan

karyawan kepada organisasi. Selain it!L juga hasibuan (2003) iugr rnengatakan te.dapat beberapa

rnakna dari kornpeisasi menurut beberapa pakar yailu :

I. Willam.B.Waneher dan Keitb Davis nergalakan bahwa kompensasi merupakan yang

diterima oleh kalyav,an sebagai balas jasa atas apa yalg telah dibenkan karyarvan kepada

pcmsahaall, KompeNasi dapaf dibedkai bar'k sepefli upah kerja perjam atau gaji secara

periodic sesuai dergan nanajelnan peausahaan.

I Ardrerv f. sikula mengatakan bahawa kompensasi merupal(an sesuai konsrrtuasi )an!:

dianggap sebagai balasjasa kepada karyawan.



3e'o SisNarto (2003) trle gatakan bahwa konpensasi bel alna cukup luas dengan

il,_an ;nlbalan yang diterima oleh seseoamg melalui hubungan pegawai dan organlsasl.

:j- IltiE Kerja Organisasi

lklim kerja organisasi menLpakan karakteristik pembeda dali sebuah organisasi dengan

:::-r asi-oiganisasi lainnya yang akan mempengaruhi setiap personalia didalarnnya, seda

:r::]nia bertahal1 dengan ja:rgl,-a waktu yang ditenlukan {hakim 2006:l?0) Arti lain dali iklim

\3rta organisasi adalah sebrtah lirrgkungan gisikologis dimana terdapat kondisi -vang berbeda

:1.drd .arI renrpdl dcnga'l lernpal lallrll)a.

lkla organisasi yaitu pandalgan rnengenai kebi-jakai dan prallik se a prosedu yang

ada di lingkllngan organisasi, yarg akan berdarnpak kepada setiap personalia organrsasr.

Personalia organisasi nenganggap bahwa kelengkapan otganisasi rnerupakan Pelgakdan yang

disebLrt sebagai iklim pisikologika. Setiap penilain yang dirasa darl dilerima oleh sebalian bcsar

kaqawan dilingkungan organisasi rnaka dapat disebLLt dengan iklirn organisasional

Iklim organisasional merupakao suatu hasil tingkah laku individu dalatr sebuah

organisasi. lklim itfelnal di orgalisasi secara ter s menents trerupakan k alitas lingkLLngan

tersebut dari rgalisasi yang dipefiahankan setla pembeda sebrrah organisasi delgan organsast-

o.ganisasi lainnya. sepeti hasil dari kebijakan personalia organlsasi lain yang dijadikan dasar

dalam nremahani sesuatu dna bertindah sebagai sumber tekanan dari kegiatan yang dilakLrkan.

2.4. karakteristik pek€fjaan.

Kaftkieristik dalan pekerjaan dapal disebut juga bagian petgavaan Banyak teori

karalteristik peke{aan yang didefiiisikan karakteristik tugas dali sebuah pekcrjaa( cara

kalakteristik clalarn menrbentuk pekerjaan yang berbeda-beda, serta hubungan antar karakter

pekel.jaan dengal lasa puas karyawan

Menurut Pengagabean (2004:130) " kankteristik pekeqaan elat kailann,Ya dergan

pekedaan terseblLt karena pekerjaan il{ terkait dengan ca€ karyawar menghadapi dan

rnenatrani sefta meniiai tugas yang diberidakan didalan pekerlaannya."

faktor yang nenunjulkan ciri dari sebLrah peker.iaa[ alau yang men]bedzrkan suahr

cekerjaan dengan pekerjaan lainnya adalah karakteristik pekerjaan Seorang karl'awan pastr

:aembutuhkan bawahau dan rekan kcrja yang mendtlkung antar satu sama lain, kepercayaan



_::: :i:r :nenghormatl pekerjaar dar *_ewenaltS tiap karyawan yang berdampak Pada kualitas

ri.: !.:r::? \ang se akir baik satu sanra lain dan saiing rnenlbufuhkan rrnhrk nencapai hasil

-:.:-: :::< 
'esuai 

denagn nljuan pc.usahaan. dan untuk lnencapai hasil ifu dapat dilakul(an dengan

:_i: i'r !i.'rta sama yang bersinergi antaa kaal a\,van laht kesuksesan ini di hargai dalam bel110k

=::-: oleh orgarisasi ata[ perlrsahaan, berh]k pengharga:ur i dapat apa saja asal semesti ]a

. ..r :al itLl terpenuhi rnaka kepuasan karyawalr dapat netinlliai.

j -i3nbahasan

Masalah yang sangat mcrnbirgungkan dan sulit adalah nasalah kolnpcrsasi, bukan hanya

lada cara pe rbedan kornpensasi, tctapi konpeisasi baglan dari salah satu tl.lgas yang sangat

komplek dan salah satu aspek )ang sangat mcnentukan bagi karyawan daa penLsahaan, dengan

:danva kompelsasi nalia karyau?n di perusirhaan tersebut akan seutrillnya rrenjadi karya$'a .

Banl aknya kompensasi yalg di bcrikan merupakan cerninan tolak ukLrr nilai kafyawan di mata

kanauan lainnva. dan pernberian kompensasi dengan belar dan selneslinya akan berbengaruh

dan berdampak dalan senargat keria para karyawan rn* menentukan kebutulian pada skala

kehidupannl'a; sedangkan kompensasi akan selalu nenunjukkan madabat, siatus dar harga dili

kana\van tersebut. Kompnsasi adalah falitor yang sa gat mempengamhi keprasan kineia

kanawan, scjalan dengan peningkatan kinerja karyawal.ladi dapat dikatakan iika kompensasi

meningkat secara otoDlatls tingkat kepuasan karyawan akar nedingkat ( Shisno,2008).

Iklim orgaiisasi adalah suatu kankteristik yarg dapat nenbedakan soalu organrqaqi J,ans

;at1l dengan sMfu organisasi lainnya, rnempengamhi setiap personalia didalarnnya, serta secara

rerLls lnenerus bellahao dengan rentang u'akiu yang ditentul(an. Membuat iklin orgallisasi I'ang

akan mamplr meinbawa karyawan untuk peringkatan prestasi dala mencapaj hasil yang baik

iesuaj tujuan ofganisasi bukan sesoatu vang, rnudah dikerjakan. Sebab dasar karakterlstik

rnanusia bcrlingliah laku berbeda-beda yang berbanding lurus dengan kebutuhalr karJa\\'an

lersebut (hakirn.2006: 170).

l)engall senanggat ker.ja yang tinggi nraka akan lercipta karya]an yaog berpentasl

Jirnana pekerjaan dapat tercelesaikan deDSan cepat. absensi dapat diperkecilkan. kerusakan dapat

:iiiurangi dan kemungkinao perpindahan kaqawr ke pelusahan laitr dpat diperkecil Selrna!:at

.:1a dan kepuasan kerja sangat mernpengaldli pencapaiao tluuarl perlLsahan. Jlka dalan suatall

re.rsahaan ringat sernangal kerja dan prod ktifitas rcndah maka pctsahaan tersebut akan



r:.:.:\ mengalamikesulitan bahkan pcmsahaan bisa guluig tikar apabila tidak sgera ditaDgali

i,:a jatu cara u tuk rnengtasi masalah semangat kerja dalam upaYa meningkatkan kepuasan

. :: : karlarvan adalah dcngan nemberikan iklirn kerja -"-ang baik dan sernngat yang hnEgl

Berdasarkar keterampilan nrenumt robbins (2001: 122) merupakan kesalnaan sepefti teoai

:.1.b {existence realate and gro\4tli lheory) dafi Akleffer, karcna sistetn temebat inl akan

-:.Jorong perilaku organisasi sepe i kalyawan untuk te.us belajar. berupaya rneniDglatkan

..:::rarnpilan. Dikaitkan dengan teofi kebuftlhai ulltuk be{leslasi ( need lor achicvcment theorv),

...::rpensasi diberikan dengan lan.lasan ketefampilall karena dergan nleiihat keterampilan maka

:::,berian kompensasi tli akan berdanpak kepada pekclaan karyawan lang [renjadi lebih giat

::r.Ilsien. ber*einginan bela1ar dan nengasah ketelalnpilan bal$ atau berusalta rnelalukan

::!rngkatan keterarnpilan sehingga nrairpu mengerjakan dan belhadapal dengan talltangan baru.

l:rkait dalan teorj pelrguatan atau disebul juga reilbtcenten /rcrrtl. konpensasi dibayarkan

:3rdasarkan kemarrpuan dan kelerampilan karlan'an akan metnbentuk dorongad LLntLLk belaiar

!raara berkelanjutal1, pengelrbitlgan ketemrlpilan karJawan serla antar karyatan dapal saling

rekerla sanu dalarr pekerjaan Sisteni pembayaran kompensasi yatlg berdasafkan kemanpuan

.ltur keterarltpilan .jLrga sesLLai dcngai leori keadilan atau disebul juga cquilt lheatr dir.f,ana

:prbandingan aDtara keterampilirD dalam me.capai prcsiasi dengan kompcnsasi per_Lrsahaal harus

i.-.rLai atau dengan kata lain apabila kompensasi scsuai dengal yang dibelikan, adil me enuhi

:aiapan karyawan maka karyarvan tersebut pasti akan puas dan terus mcngasah din dan

:::ngembangkan diri unt[k nrerlcapai prestasi.
Kelakinan, keterbukaan dan kepereal'aal nerupalun bagian dali peiciptaan iklim

:jbungan Iang merupakan dasar [ntuk memperti]nbangkan daD [remberikan keputusan hasi].

i iilirl] organisasi seperti itu dapat dianggap berbandhg lurus clengan prcdukiitas yang cukup tinggi
l3n strategi implcmcntasi organisasi yang efektil Jika ildim organisasi terbuka dan cenalerung

:remberi auditol untuk memberikan keputusan tialak puas dan ada rasa tal(ut adanyabalasan, maka

.:Up tidak puas dan perhatian itu dapat dihadapi dengan c:rra-cam positif (simaNora.200'1:27)

.::-ltuku-"'a iklim kelerbukaan apabrla auditor mcldapatkar) ka-r'.akinan )'ang tinggi dan yakrn

-.r. keadilan puilrsan scfia tindakan nlarajerial, pentbeotukarl ik1ifi ini berS,antung kepada
_ -:rJarrilai dari mana3e lendi sebual'r organisasi

iiesunsguhan tim nanajemen inerupakan bagian penting da iklm kcterbukaan agar

-::,1 ::r audilor secara pfolessjonal dan waiar. scrta terdapatnyr tlljuaD organisasi yadg dapat
_ 

: - j:.:3 inaskan tuj uan serta kebuluhan a ditor denSan orga nis asi Wala up Lrn dem ikian r ealitas

io j: _..:.!amla perubairan peirtil]g dalanr hubutgan dengarr auditor dapal dilihat dengau cara

:._ -_ -j.?inla dengan perobahan manajenten puncak dati ofgaltisasl.

. ::. organisasi ini juga dapat di.jelaskan dnegan cara dipadukan nilai sefta tujuan

r;!:; <::: :rncak. dasar kebijakarr terlentu serta implementasi pelaltsanaai sebLrnh kebijakan.

i|'l ::-.:,..::n puncah pada organisasi tidali melakl*an inlelritas dan trdak ada kepelcalaan

r.r.3 r.:E:- r.rr lerhadap karyawa, naka harya sedikit keraguao sjkap tersebllt akali berdafirpak

gElnE :.. :-ir lrrgalllsasl.

ij -.ratemerl puncak profcssiollal dengar cara lrefiperlihalkan ko itlrlen akan

lorax!: :<::.-rsnrsasi rang baik dan rnenyokong segala litngsi serta prcg]am darl person:rha



!.na kebijakan terkait dengan trta ajemen SDM, maka iklirn itu rlapat dipertahankan dan

:.rcipta. Dasar kebijakan yang dilakukan oieh ofganisasi sepetti ihr akan merangkul semua

:.laksanaal dar pen llhan kebrjakan sepeni halnya valiable institusional dan llngktLngarr

:artentu.

Tidak ada sebuah kebijakan SDM standar yang secara otomatrs dapat rncmbuat dan

:re ghasiikau hubungan auditor yang baik, walarpun ada tcrdapat kesamaan kepeftingrn int.lr

x:b4akal beberapa organisasi teikemuka. Meskipun demikian, dil ar dari kebijakan tersebut,

\ang nenjadi p€masalalt besal adalalt i rplemertasi dari kebijakar SDM Contoh,

nelaLsanakan prosedu nanajgft en berdasarkan taf get

Sebuah organisai dapat menbuat kebi-lakan yang tampak negatif tefhadap moral ker]a.

retapi pada penrsahaan lain penerapannya daplt ne ilnbulkan darnpak yalg posilif dau

rnenghasilkan iklim malejerial yang kreatifJuga dinan]is. Cottoh siste1n penilaian kiner-la alatl

pfestasi karyawan dalan pekedaan sehad-haJi dapat dibungi pada kesiapan auditor dalarr

rnenerina danpak perubahan prod[ktivitas dan teklologi. sementara pada penrsahaan lainnya

dengan sistem yang salla akan dapat rrelahirkart pennusaltan sikap dan tingkat kerja yan!: sangat

rlemprihatinkan. Jclas pada keperninpitan dan pclaksanaal yang baik nraka akan

nrernpengaruhi daurpak yang dicapai oleh kebrjakan SDM (sitranoft,2004:27).

Sikap dari setiap kelornpok atau individLL dalarn merliliapi lingLLngan orgarlisasi dapat

disebut dcngan sematlgat keqa. atau sikap sukarela dalam bekcrja sama dengao lujllan dapat

menrbelikar kemampuan mcnyeluruh untuk kebutlhan orgallisasl. Sclnangat ker1a JuBa dapat

diartikal sebagai sikap urtuk melakukan suatu pekeiaan agar rnendapatkan suatu pribadi yang

Iebih baik

Sernaugat keUa dapat dibultikan delga]r kineda dar sikap karlalvan dalarrr melakukan

pekeraa! rnluk hasil 1'ang diinginkan perusalaarl dan karyawan tersebut. Semangat kerja sangat

dibutuhkan karenajika senangat kerja baik lnaka produktifitas keija di petusahaan tersebut akan

meningkat

Upa,va perusahaan dalam lenjalia secara koNisten sernangat kerja karyalvar. dapat

dilalukai derrgan cara rnemberikan konpersasi kepada ka4'au'an de gall cara adll dau

sernestinya. Semangat ini dapar drblrktikaD delgan sikap karlawan larg bekerja scrrestiiYa dan

dihmjukkarl dengan akrilitas karya$ ?ri tersebut uniuk lnellcapai nljrun perusahaan dengal hasil

yang baik. Hal iui sarrgat dibuluhkan karena.jika karyawan rncmiliki semangat kerja yarg tirrggi

maka zrlian berdampak positif bagi prodrktilltas kerja pemsahaan tersebut. Perusahaan aka]r

secara konsisten empertahankaD semangal kerja karyawannva. dengan kompensasi vang

diterirna karl arvan secara kesepakar dan seadih],a ( itisemito, 2005 ).



tE
Feogaruh kepuasan kinerja dari karyawan dipengamhi oleh kompemasi, jika konpensasi

q &terima oleh karyawan memang diberikan sebagaimana mestinya tentulan ada kepuasan

L!. tar]au"n teNebut dar berdampak pada p€nirgkata! kualitas karyawatr Sebaliknya, jika

tala$an tidak diberikan kompensasi yztng sernestD)a dan seadilnya mala kepuasan kineia

L.r-'!a\ran tersebut akan berdanpali dalam penuunan kualitas karyawan dalam lingkungan

oa8tflsas1.

Kepuasan kirerja pegawai juga dipergathi oleh iklim kerja, jika iklim kerja dapat

coberikan dampak peningkatan kepuasan karyawan maka akan kuaiitas karyawan akan

Gdngkat pula. Sebaliknya, apabila iklim kerja tidak merdapat dukungan untuk meningkatkan

kepuasan karyawan maka kualitas karyawalr aka! tutul1.

Semangat ke.ja juga sangat berpengamh terhadap karyawan dalam hal kepuasan kerja,

;*a serngangat kerja kaiyawan $eningkat lnaka kualitas dari karyawan tersebut akan mgningkat

F-rla- beginrpun sebaliknya jika organisasi tidak dapat melaruh semangat kerja kepada karyawan

maka kualitas karyawan akan truun.

Karakter pekerjaan juga berpengaruh terhadap kepuasan kinerja karyawan, jika

karalleristik pekerjaan dapat ditingkadqn flaka karyawan akar memiliki klalitas yang baik dao

dapat terus rneningkat, demikian pula.jika karyawar tidak merdapatkan karakteristik pekerjaan

maka akan dapat mengurangi kualitas karyawan tersebrt.
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