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PENGAI\ITAR

Dalam dunia pariwisata yang sedang mengalami keterburukan
dari berbagai persoalan yang melanda seperti perang teluk, krisis
ekonomi sampai krisis global berakibat sampai pada titik terendah
dalam perjalanan pariwisata di Indonesia. Bali sebagai salah satu tujuan
pariwisata di Indonesia yang telah dikenal dunia juga sangat
berdampak yang dapat dilihat dari kunjungan wisatawan mancanegara.

Hasil Joint Study Group (JSG) for Japan-Indonesia Economic
Partnership Agreement (EPA) ketiga di Tokyo pada tanggal 10-12
April 2005 menyatakan bahwa tenaga kerja di bidang perhotelan dan
indushi pariwisata tidak dapat bekerja di Jepang karena kompetensi
yang dimiliki belum sesuai standar. Dalam peningkatan kapasitas
kompetensi sumber daya manusia bidang perhotelan dan untuk lebih
membuka pasar ketenaga-kerjaannya, pihak Jepang mengirimkan tim
investigasi "fact finding" ke Indonesia merupakan "entry point"
yang sangat baik untuk memulai kerjasama pariwisata sebagai tindak
lanjut Joint Announcement kerjasama pariwisata Rl-Jepang. Untuk
itu, Indonesia diminta mempersiapkan data profil lembaga pendidikan
pariwisata semua tingkatan yang ada di Indonesia baik negeri maupun
swast4 kurikulum, output lulusan (penempatan kerja), pengalaman
di luar negeri dan sebagainya.

Untuk menunjang kebutuhan tersebut, dalam buku ini mencoba
untuk melihat bagaimana kompetensi terhadap kinerja karyawan pada
sub sektor hotel di Indonesia khususnya di salah satu kunjungan
pariwisata Provinsi Bali. Berbagai sumber ilmiah tentunya mewarnai
isi buku ini yang telah diolah sesuai kebutuhan serta telah diedit oleh
tim editor; untuk itu pada kesempatan yang baik ini ucapan terimakasih
mendalam yang terhormat: Drs. Sam Mochtar Chaniago, M.Si.
(Koordinator), Prof. H. Sutaryo Salim, SE., MS., prof. Dr. H. Maman
Kusman, SE., MBA., Prof. Dr. H. Suryana Sumantri, S.psi., MT. Rasa
terimakasih belumlah cukup untuk mewakili bantuan dan dorongan
tersebut; hanya doa penulislah yang utama dapat mengiringi beliau
semoga sukses dalam segala aktivitas dan selalu sehat.
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Karya ini tentunya masih ada kelemahanny4 untuk itu penulis

mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi perbaikan

buku ini. Semoga yang tersaji dalam buku ini dapat bermanfaat bagi

kita semua khususnya untuk membangun Pariwisata Indonesia.

Jakarta, 7 Februari 20l l

Penulis
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Applied theory

Data ordinal
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Intervining variable

GLOSSARY

Analisis yang digunakan untuk mendes-
kripsikan atau menggambarkan data tanpa
perlu membuat kesimpulan yang berlaku
umum atau generalisasi.

Teori yang secara aplikatifdigunakan un-
tuk memecahkan masalah dalam peneliti-
an ini.

Data berjenjang yang jarak antara satu data

dengan data lain tidak sama.

Data yangjarak antara satu data dengan

data yang lain sama tetapi tidak mempu-
nyai nilai nol yang mutlak.

Pengaruh variabel independen (eksogen)

lain terhadap variabel dependen (endogen)

yang tidak teridentifikasi dalam model
penelitian.

Teori yang tertua yang memayungi kese-

luruhan teori yang digunakan dalam pene-

litian ini.

Jawaban sementara terhadap permasa-
lahan penelitian yang akan diuji kebenar-
annya dengan menggunakan data empirik
di lapangan.

Usaha komersial yang menyediakan tem-
pat menginap maupun makanan serta pela-
yanan lainnya untuk umum melalui ting-
katan atau kelas hotel yang dapat dibeda-
kan menjadi hotel bintang satu, dua, tiga,
empat, dan lima.

Variabel sebab mempengaruhi variabel
lain melalui mediasi variabel ketiga.
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Kompensasi karyawan:

Komitmen karyawan :

Kompetensi karyawan :

Kinerja karyawan :

Middle range theory :

Outcome :

Paradigma penelitian :

x

Kompensasi merupakan bentuk imbalan
bark langsung maupun tidak langsung
yang diterima karyawan sebagai balasjasa
atas kerja mereka.

Keterikatan atau keberpihakan dan ke-
inginan karyawan secara terus menerus
berpartisipasi aktif dalam perusahaan yang
tercermin melalui karakteristik: adanya
keyakinan yang kuat dan penerimaan atas

nilai dan tujuan perusahaan, kesediaan
untuk mengusahakan yang terbaik bagi
perusahaan, dan adanya keinginan yang
pasti untuk bertahan dalam perusahaan.

Karaker sikap dan perilaku, atau kemauan

dan kemampuan pegawai yang relatifber-
sifat stabil ketika menghadapi suatu situasi

ditempat kerja yang terbenn-rk dari sinergi
antara watak. konsep diri. motivasi inter-
nal, serta kapasitas pengetahuan konsep-
tual untuk menghasilkan prestasi kerj a.

Catatan mengenai oulcome yang diha-
silkan oleh karyawan dari fungsi suatu
pekerjaan atau kegiatan tertentu selama

suatu periode waktu tertentu, baik yang
berhubungan dengan pekerjaan langsung
maupun karakteristik peribadi karyawan.

Teori yang menghubtngkan antara grand
theory dengan applied theory.

Keseluruhan hasil kinerja karyawan baik
yang terkait dengan aspekpekerjaan mau-
pun aspek karakteristik personal dalam
melaksanakan pekerjaan yang dibebankan
pada dirinya.

Pandangan atau model ataupun pola pikir
yang dapat menjabarkan berbagai variabel



Pariwisata

Premis

Reliabilitas instrumen :

Structural Equation
Modeling (SEM)

Tarafnyata atau

signifikansi

yang akan diteliti untuk menjadikan hu-
bungan antara satu variabel dengan varia-
bel yang lainnya agarmemudahkan dalam
merumuskan masalah penelitian dan hipo-
tesis, pemilihan teori yang relavan, menen-
tukan metode dan teknik analisis, penyu-
sunan instrumen penelitian serta kesimpul-
an yang diharapkan.

Suatu proses yang dapat menciptakan nilai
tambah terhadap barang dan atau jasa se-

bagai satu kesatuan produk, baik produk
yang nampak (tangable product) maupun
yang tidak nampak (intangable product).

Teori yang diasumsikan benar dan dijadi-
kan dasar untuk merumuskan hipotesis
yang akan diuji kebenarannya dengan
menggunakan data empirik di lapangan.

Tingkat kepercayaan atau keandalan dari
suatu instrumen penelitian sebagai alat
pengukur.

Pendekatan analisis kuantitatif dalam
pengujian teori yang dirumuskan melalui
sejumlah construct hipotesis yang tidak
dapat diamati secara langsung; pengukur-
an construct dikerjakan dengan memakai
sejumlah indikator berupa respons terha-
dap sejumlah item dalam kuesioner atau
test.

Peluang kesalahan dan kepercayaan dari
suatu kesimpulan data sampel yang diber-
lakukan untuk populasi.

Disiplin ilmu yang mempelajari struktur,
desain, dan budaya organisasi serta bagai-
mana organisasi dipengaruhi dan mempe-

Teori organisasi

xl



ngaruhi lingkungan di tempatnya
beroperasi.

Teori yang mempelajari interaksi antara
hubungan manusia dalam organisasi ter-
utama yang berhubungan dengan pertum-

buhan dan pengembangan kompetensi,
kreativitas, kelompok kerja, perasaan,

sikap, pemenuhan kebutuhan yang lebih
tinggi, dan perannya sebagai faktor sosial
pada organisasi.

Kemampuan suatu instrumen penelitian
untuk mengukur apayang hendak diukur.

xl,

Teori perilaku organisasi :

Validitas instrumen :



BAB I
PARIWISATA (KENA GETAH'

A. Profil Hotel Bintang di Kabupaten/trfuta provinsi Bali

Dalam konteks shategis prospek perkembangan industri pari_
wisata menjadi semakin terbuka yang disebabkan oleh: (a) Era per-
dagangan nasional yang terbuka, adil dan tranparan berdasarkan
kesepakatan Uruguay, tanggal 15 April 1994 makin menjadi kenya_
taan; (b) Pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara-negara kawasan
Asia Timur selama dasawarsa terakhir merupakan yang tertinggi di
dunia dengan ruta-ruta 6,3%o selamaperiode 1 9 g0- I 990. pertumbutran
tinggi tersebut merupakan peluang bagi Indonesia untuk meraih
investasi inter-regional serta merupakan pemicu kegiatan pariwisata;
(c) Kerjasama yang sudah terjalin lama dengan jadwal peidagangan
bebas mulai berlaku pada tahun 2003.

Dalam kerjasama yang sangat menjanjikan bagi pengembangan
pariwisata Indonesia adalah munculnya kerjasama segitiga pertum-
buhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT_GT) di sampirg p.o.p.t
yang membaik akibat makin terbukanya hubungan ekonomi antar
Indonesia dengan negara-negaraAsean lainnya melalui pengembang_
an sub-re gional S ingapura-Johor-Riau- Sumatera Barat grra S-cr; aan
kerjasama Brunei-Indonesia-Maraysia-philipina piur-nAGA).
Seluruh bentuk kerjasama tersebut menjadi piospek besar bagi pe_
ngembangan pariwisata nasional.

Menyimak perkembangan yang terjadi dalam perekonomian glo_
bal dan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara dalam 

".u i"._saingan bebas pada dasa warsa pertama abad XXI, setiap negara pada
umumnya mempunyai visi ke depan untuk mengantisipasi ,"*ru k._
mungkinan; tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapijuga peru_
bahan sosial, politik, dan perkembangan teknorogi. oalarn raitan ini
pula, perlu pengembangan pariwisata nasional dalam jangka panjang
hendaknya mampu memberi arahan yang bersifat terpaaJagai tu;run
pembangunan pariwisata tercapai sesuai rencana yang telah ditetapian.

Pengembangan kepariwisataan nasional sebagai salah satu

1



kekuatan pembangunan nasional dan menjadi sektor penting dalam

perekonomian negara dari segi perolehan devisa maupun penyediaan

lapangan kerja. Kebijakan pemerintah pada awal dan selama Pelita

IV antara lain berupa Keppres No. I 5 I 1983 merupakan paket kebij akan

untuk mengembangkan kepariwisataan, pembentukan Departemen Pos

dan Telekomunikasi, kebijakan deregulasi dalam rangka mencipta-

kan iklim investasi; melalui upaya-upaya tersebut telah mendorong

peffumbuhan kepariwisataan nasional secara pesat'

Bertolak dari uraian di atas serta dalam rangka menghadapi pe-

luang dan tantangan di masa mendatang, Indonesia harus mampu me-

nyiapkan berbagai keperluan yang terkait dengan pariwisata khusus-

nyu uto-ooasi. oi Indonesia akomodasi dibagi menjadi beberapa

macam di antaranya hotel bintang, hotel melati (losmen): pondok

wisata, cotlage, motor hotel (motel), youth hotel, inn, dan perkemahan'

Dalam Surat Keputusan Nomor KM 34lHK 103/I\4PPT-87 definisi

hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian

atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan'

makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara

komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di

dalam kePutusan Pemerintah'

Kriteria klasifikasi hotel di Indonesia dibedakan atas tanda bin-

tang (*) secara resmi dikeluarkan oleh peraturan pemerintah' dalam

halLi di bawah Deparpostel dan dibuat oleh Dirjen Pariwisata. Dilihat

Jari perUandingan klasifikasi didasarkan pada jumlah kamar dan

persyaratan lainnya nampak seperti Tabel 1' 1 berikut'

Tabel 1.1 Perbandingan Klasifikasi Hotel Berdasarkan

Faktor Jumlah Kamar dan Persyaratan Lainnya

Sumber: Endar

minimum 100minimum 24Minimum 20 minimum 30minimum l5
-di dalam
-suit min 4

-di
-suit

-di dalam
-suit min 2

di dalam

'suite min I
di dalamkamar mandi

-min 24 m2

-standar-standar

-min 22 m:
standar
min 20 m2

Luas kamar

mln

-stmda,
-mln24 m2

-standar

48m'nin44m'Luas kamar
suite

2
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Sejalan perkembangan kunjungan wisatawan yang datang ke
Provinsi Bali sebagai salah satu tujuan wisata telah mengakibatkan
meningkatnya jumlah sarana dan prasarana yang disediakan untuk
menunjang kegiatan pariwisata tersebut seperti hotel, restoran, biro
perjalanan maupun fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Perkem-
bangan hotel bintang dan kamar per kabupaten&ota selama tahun
2001-2005 menunjukkan perkembangan yang relatifkecil. Pada tahun
2001-2002 perkembangan hotel 10,94% dankamar 4,36Yo; berbeda
halnya untuk tahun 2003 bahkan untuk hotel maupun kamar tidak
adanya penambahan. Sedangkan pada tahun 2004 penambahan hotel
henya 0,70% dan kamar sebesar 1,32%o; namun demikian pada tahun
2005 sedikit mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,50%o untuk hotel
dan 0,65% untuk kamar. Ini berarti kecilnya perkembangan hotel di-
akui bahwa wisatawan yang datang sangat mengalami penurunan yang
drastis.

Dilihat dari sebaran pembangunan hotel bintang per Kabupater/
Kota di Provinsi Bali menunjukkan bahwa kota Denpasar (Denpasar,
Sanur) dan Kabupaten Badung (Kuta, Tanjung Benoa, Jimbaran, dan
Nusa dua) merupakanjumlah hotel bintang dan kamar yang terbanyak
dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. pada tahun 2005
sebaran hotel bintang di Kabupaten Badung menempati jumlah yang
terbanyak mencapai 93 buah (62,84%) dengan kamar 15.538 buah
(17,92%) dari seluruh hotel bintang yang ada di Kabupaten/Kota
Provinsi Bali; disusul kota Denpasar 24 bvh (16,22%) dengan kamar
2.2996 buah (15,03%). Hal tersebut berbeda dengan dua kabupaten
lainnya yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli bahkan tidak
ada tersedia hotel bintang. Kedua kabupaten ini diakui memang memi-
liki geografis yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten lainnya di
Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana terletak di sebelah Barat pulau
Bali yang relatifsedikit memiliki objek pariwisata yang menarik dan
jarak dari pusat kota Denpasar relatifjauh sehingga wisatawan kurang
menyukai sebagai tujuan wisata, demikian pula investorpun kurang
tertarik membangun hotel bintang di Kabupaten Jembrana. Sedangkan
Kabupaten Bangli meskipun terletak dr antara objek pariwisata yang
menarik namun karena pusat kota relatifdekat, maka wisatawan cen-
derung memilih untuk menginap di Kota Denpasar atau Kabupaten
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Badung.

Secara keseluruhan rata-rata tingkat hunian hotel bintang di

Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti nampak

pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Rata-rata Tingkat Hunian Hotel Bintang
Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2001-2005

Kantor Statistik Provinsi Bali,

Tingkat hunian hotel bintang di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin besar kelas hotel

bintang relatif semakin besar tingkat hunian wisatawan; hal ini

disebabkan hotel bintang dalam situasi yang serba sulit berusaha

menawarkan harga kamar yang bersaing dengan fasilitas yang lebih

baik. Tingkat hunian yang terendah pernah dialami hotel bintang pada

tahun 2004 yaitu 18,2% sedangkan yang tertinggi pada tahun 2001

yaifi34,4%o; namun secara keseluruhan tingkat hunian hotel bintang

menunjukkan angka yang memperihatinkan yakni di bawah Break

Even Point (BEP) menurut ketentuan Bapindo yaifi3syo.

Wisatawan menginap pada hotel bintang di Kabupaten /Kota Pro-

vinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara rata-tata

lama wisatawan menginap pada tahun 2001-2005 selama 4,2 hari;
yang terlama terdapat pada hotel bintang lima yaitu selama 4,4 hari

dan yang tersingkat pada hotel bintang satu yaitu hanya 3,8 hari. Pada

tahun 2004 merupakan waktu menginap wisatawanyangpaling singkat

yaitu rata-rata 4 hari; disusul tahun 2002 selama 4,1 hari; secara ringkas

nampak seperti pada Tabel 1.3 berikut.
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Tabel 1.3 Rata-rata Lama Wisatawan Menginap pada
Hotel Bintang di Kabupaten/Kota Provinsi Bali
Thhun 2001-2005

Kantor Bali,2006.

Lama wisatawan menginap pada suatu hotel bintang tergantung
pada waktu yang telah direncanakan wisatawan. Namun demikian
kepuasan wisatawan terhadap pelayanan hotel bintang menjadi salah
satu aspek yang tidak boleh ditinggalkan; bila wisatawan sering ber-
pindah tempat merupakan salah satu indikasi bahwa wisatawan ter-
sebut tidak memenuhi unsur kepuasan pelayanan. pada hotel bintang
juga terjadi kecenderungan bahwa lama wisatawan menginap pada
suatu hotel cenderung semakin besar kelas hotel semakin lama wisata-
wan menginap; hal ini dapat dipahami bahwa di antara hotel bintang
telah terjadi persaingan harga dengan menawarkan fasilitas dan
pelayanan terbaiknya untuk menarik wisatawan.

Dengan demikian provinsi Bali yang terdiri atas sembilan kabu-
patenlkota yang memiliki hotel bintang adalah tujuh kabupaten/kota
yaitu: Kota denpasar, Kabupaten Badung, Buleleng, Gianyar, Klung-
kung, Karangasem, dan Thbanan. Sedangkan dua ka-bupaten yang tidak
memiliki hotel bintang adalah Kabupaten Bangli aan iabripaten
Jembrana. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten Bangli tidak ierse-
dia hotel bintang yang mana kabupaten ini memiliki suasana alamnya
yang sejuk dan relatif dingin, namun tersedia hotel-hotel melati yang
bernuansa alami. Lebih-lebih Kabupaten Jembrana sebagai kabuiaten
yang jauh ke arah Barat tidak tersedia hotel bintang dan kabupaten ini
kurang memiliki obyek yang menarik.
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2001 3,8 4,0 4,1 4,4 4,8 4,3
2002 3,8 3,9 4.1 4,2 4.5 4,1
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2004 3,6 4,r 4,0 4,1 4,2 4,0
2005 4,2 4,5 4,7 4,7 4,9 4,6



B. Industri Pariwisata

Dalam industri pariwisata, hotel merupakan j enis akomodasi yang

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan
jasa pelayanan penginapan, makan dan minum sertajasa lainnya bagi

umum yang dikelola secara komersial. Di Indonesia kriteria klasifikasi

hotel secara resmi dikeluarkan melalui peraturan pemerintah; dalam

hal ini di bawah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan

dibuat oteh Dirjen Pariwisata dengan SK: Kep-22NNll78- Dalam

klasifikasi hotel dapat ditinjau dari berbagai faktor yang satu sama

lain ada kaitamya, antara lain faktor: (l) tingkatan atau bintang dari

hotel; (2) tujuan pemakaian selama menginap; (3) lokasi hotel; (4)

dayajual dan perencanaan pengguna an (hotel plan usage); (5) jumlah

kamar; (6) ukuran hotel; (7) lamanya tamu menginap; (8) kegiatan

tamu selama menginap; dan (9) jenis tamu yang menginap.

Akomodasi lazimnya disebut hotel, motel, pension, bungalow,

mes, penginapan, gdawisata, losmen, pondok, sanatorium, ryokan atau

minshuku, homestay, hostel, perkemahan dan sebagainya. Sedang-

kan dalam tingkatan atau kelas hotel dapat dibedakan atas tanda bintang

(*); semakin banyak jumlah bintang maka persyaratan fasilitas dan

pelayanat $ervice) yang dituntut semakin banyak dan baik' Klasifikasi

Lotel be.dusarkan bintang adalah: Hotel Berbintang Satu (*), Hotel

Berbintang Dua (**), Hotel Berbintang Tiga (*+*), Hotel Berbintang

Empat (**t*), dan Hotel Berbintang Lima (*****); khusus hotel ini

mempunyai tingk atan yaifi Palm, Bronze, dan Diamond.

Keberhasilan kinerja bidang perhotelan dicerminkan oleh sema-

kin meningkatnya arus kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun; bebe-

rapa tahun terakhir jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang

beikunjung Indonesia dan khsusnya Bali sebagai daerah tujuan wisata

dunia mengalami penurunan seperti dapat dilihat pada Tabel 1 4 dan

Tabel 1.5 berikut.

6



Tabel 1.4 Wisatawan MancanegaraYang Langsung Datang
ke Bali Menurut Asal Negara Tahun 2001-2005

Sumber: Kanwi I Departemen RI Provinsi Bali,2006.

Secara nasional kinerja perhotelan sebagai sub sektor pariwisata
selama kurun waktu sebelum tahun 1997 dengan parameter perkem-
bangan jumlah kunjungan wisatawan sebenarnya menunjukkan ki-
nerja yang terus meningkat; namun sejak tahun 1998 kinerja nasional
menunjukkan penunrnan yang sangat memperihatinkan di mana per-
kembangan negatif terjadi ditandai menurunnya jumlah kunjungan
wisatawan mancanegara (Badan Pusat Statistik, 2003). Kunjungan
wisman ke Provinsi Bali pada tahun 2001 hanya 1.352.117 orang
atau mengalami penurunan -4,30oh, demikian pula pada tahuur-}}l2
dan 2003 te{adi penurunan masing-masing -4,90o/o dan -22,j60/o.

Penurunan kunjungan wisatawan sebagai salah satu parameter
kinerja, memberikan indikasi bahwa kinerja karyawan masih rendah.
Rendahnya kinerja kemungkinan disebabkan komitmen karyawan
rendah; mereka yang menerima kompensasi kurang layak untuk
memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga memilih pindah bekerja
yang dianggap lebih menjanjikan. Berhadapan situasi yang tidak
menentu; konsentrasi karyawan menjadi terganggu mereka juga men-
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cari alternatif lain dan menentukan pilihan untuk beralih profesi sesuat

kemampuan dan kesempatan yang tersedia. Sebagai karyawan menu-

rut (Sedarmayanti, 2002) diperlukan adanya disiplin, kejujuran, ke-
ingintahuan, profesionalisme, keinginan maju, efi siensi dan ketelitian,

mengerti orang lain dan kehalusan perasaan orang lain khususnya para

tamu.

Pada tahun 2004 kunjungan wisman mengalami kenaikan men-

capai 1.457.565 orang dari sebelumnya hanya 993.185 orang berarti

terjadi kenaikan sebesar 46,7 6%o; namun pada tahun 2005 kembali

mengalami penurunan hinggajumlah kunjungan 1.386.448 orang atau

-4,88%. Kunjungan wisman tersebutyang terbanyak berasal dariAsia
Pasific; hal ini seialan dikatakan oleh Ketua PHRI Bali'IiokordaArtha
Ardhana Sukawati (Kompas: Rabu, 8 Maret 2006) bahwa wisman

yang datang ke Bali berasal dari Eropa menempati urutan kedua se-

telah Asia Pasipic dengan masatinggal sekitar tiga hingga empat hari.

Dipertegas dalam laporan Biro Pusat Statististik (2005) bahwa rata-

rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri mengalami
penurunan secara berturut-turut dari tahun 2001-2005 yaihs: 4,3;4,1;
4,4 4,0; dan 4,6 hari.

Penurunan kunjungan dan larna menginap wisatawan, salah satu

aspek kemungkinan disebabkan upaya perusahaan menciptakan ke-

puasan wisatawan belum menyentuh sesuai dengan harapan wisata-

wan; kemampuan ini sangat tergantung pada perilaku dan sikap karya-

wan itu sendiri. Pendapat ini didukung oleh Heskett (1997) bahwa

kepuasan nasabah dapat dicapai manakala pegawai yang memberikan

pelayanan tersebut merasakan perlakuan yang baik dari perusahaan

atau merasakan puas atas pelayanan intemal yang diterimanya. Per-

usahaan yang memiliki karyawan yang secara terus menerus berfokus

kepada pelayanan nasabah, baik internal maupun ektemal terbukti

mampu memanfaatkan peluang tersebut. Hotel bintang yang bergerak

di bidang pelayanan jasa, memerlukan pengelolaal yang baik pada

aspek sumber daya manusianya. Tugas utama perusahaan untuk me-

ngelola seluruh aktivitas intemal maupun ekstemalnya melalui ber-

bagai aktivitas mampu memotivasi karyawan untuk menghasilkan

pelayanan yang memuaskan wisatawan. Pada sisi lain, karyawan di-

tuntut untuk mampu menguasai keterarnpilan dalam pelayanan wisata-
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wan, fleksibel serta kemampuan berkomunikasi yang memungkinkan
pelayanan dapat disampaikan secara baik dan memuaskan. Dengan
demikian menurut Heskett (1997) dasar pijakan bagi entitas bisnis
dapat mengembangkan dan menguatkan hubungan yang terbentuk
antara perusahaan dengan karyawan, antara perusahaan dengan
nasabah dan antara karyawan dengan nasabah.

Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) temyatajauh
lebih besar dibandingkan dengan wisatawan mancanegara (wisman),
dimana pada tahun 2003 jumlah kunjungan wisnus 2.137.231 orang
dan pada tahun 2004 jumlah kunjungan 2.076.636 orang; ini berarti
terjadi penurunan sebesar 2,84yo. (Kantor Wilayah Departemen
Pariwisata, Seni dan Budaya Propinsi Bali, 2005). Namun bila dilihat
dari target kunjungan wisnus pada tahun 2003-2004 masing-masing

2.250.000 orang dan 2.300.000 orang belum terlampaui. Belum
tercapainya target kunjungan wisatawan diduga bahwa industri perho-

telan sebagai industri jasa yang menyediakan akomodasi profesio-
nalisme karyawan masih relatif rendah, pengetahuan atau wawasan

karyawan relatif sempit dan kurang mampu untuk menciptakan
gagasan-gagasan, memecahkan berbagai persoalan yang muncul dan

rasa tanggung jawab masih relatif kecil (I Gede Wiratha, 1998). Hal
ini dipertegas Sedarmayanti (2002) dalam rangka menjawab kebutuhan

tenaga professional di bidang perhotelan dan restoran guna

menghadapi kompetisi di dalam dan di luar negeri, maka Persatuan

Hotel dan Restoran (PHRI) pusat bekerjasama dengan pemerintah

Australia melalui AUSAID menerapkan standard kompetensi untuk
pemenuhan tenaga kerja di bidang perhotelan dan restoran yang meru-
pakan salah satu cara melalui pelatihan yang lebih relevan.

Rendahnya profes ionalisme karyawan memberikan indikasi bah-

wa manajemen hotel bintang perlu informasi secara empirik mengenai

kinerja karyawan yang harus dimiliki berkenaan dengan tugas dan

tanggung jawabnya sebagai karyawan dalam menghadapi persaingan
global. Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan pada hotel bin-
tang merupakan hal penting yang harus dilakukan manajemen karena

karyawan yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi mereka akan

merasa dewasa dalam melakukan pekerjaan dan termotivasi untuk
mencapai prestasi kerja. Kegagalan organisasi bisnis untuk mening-
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katkan kine4ja serta mempertahankan karyawan yang berprestasi salah

satu kemungkinan disebabkan kurangnya perhatian pihak manajemen
terhadap kompensasi maupun kompetensi karyawan yang berakibat
rendahnya komitmen karyawan.

Komitrnen karyawan terhadap hotel bintang sangat penting dan
diperlukan dalam organisasi bisnis. Menurut Strauss (1992) komponen
kunci yang diperlukal untuk membangun komitrnen karyawan adalah
kompensasi berdasarkan prestasi dan jaminan. Dipertegas Syafaruddrn
Alwi (2001) bahwa karyawan yang memiliki komitmen tinggi terha-
dap organisasi, mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah
disepakati dan lebih konsentrasi dalam meningkatkan kemampuannya
serta beke{a secara profesional agar dapat mengembangkan diri di
masa mendatang. Dalam kenyataannya hotel bintang dewasa ini ku-
rang memperhatikan kompensasi yang layak dan adil; hal ini nampak
bahwa karyawan yang memiliki kompetensi khusus dan diyakini dapat
lebih menjanjikan mereka beralih profesi lain. Menurut Bali Cruiser
Repon (2006) karyawan yang bekerja di kapal pesiar rata-rata 72Yo

telah memiliki pengalaman kerja bidang hotel dan restoran.

Rendahnya kompetensi yang dimiliki karyawan dapat berakibat
rendahnya kinerja dalam menjakan tugasnya sehari-hari dalam be-
kerja. Karyawan yang kurang memiliki semangat untuk berinovasi
merupakan salah satu ciri kurangnya kompetensi karyawan.HasllJoint
Study Group (JSG) for Japan-Indonesia Economic Partnership Agree-
ment (EPA) ketiga di Tokyo pada tanggal I 0- 1 2 April 2005 menyatakan
bahwa tenaga ke{a di bidang perhotelan dan industri pariwisata tidak
dapat bekerja di Jepang karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai

standar. Dalam peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manu-
sia bidang perhotelan dan untuk lebih membuka pasar ketenaga
ke{aamya, pihak Jepang akan mengirimkan tim investigasi "factfind-
lng " ke lndonesia merupakan "entry point" yang sangat baik untuk
memulai ke{asama pariwisata sebagai tindak lanjut "/a int Announce-
ment ke4asama pariwisata Rl-Jepang. Untuk itu, Indonesia diminta
mempersiapkan data profil lembaga pendidikan pariwisata semua

tingkatan yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta, kurikulum,
output lluh)sar, (penempatan ke{a), pengalaman di luar negeri dan

sebagainya.
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Rendahnya kinerja karyawan kemungkinan disebabkan oleh
rendahlya komitmen karyawan; hal tersebut mengingatkan bahwa
industri perhotelan memerlukan karyawan yang profesional sebagai
insan pariwisata yang mampu secara terus menerus dapat menye-
suaikan diri agar tetap eksis menghadapi berbagai situasi yang suatu
saat bisa teiadi. Berdasarkan hasil pengamatan sementara pada bebe-
rapa perhotelan di Provinsi Bali menunjukkan bahwa dalam situasi
sekarang karyawan tidak bisa berbuat banyak untuk memberikankon-
tribusi agar aktivitas perhotelan tetap be{alan sesuai tujuan perusaha-
an. Isu kurangnya kreativitas karyawan perhotelan diduga masih ren-
dahnya kompetensi yang dimiliki karyawan berakibat kurangnya mem-
berikan sumbangan keativitas; padahal menuut Burr and Girardi pada
individu yang memiliki kompetensi dalam bidang pekerjaannya dan
memperoleh kompensasi yang layak mereka akan komit terhadap pe-
kerjaannya; kesemuanya saling berinteraksi dalam membentuk ke-
puasan dan kine{a karyawan yang pada akhimya akan menciptakan
kualitas pelayanan yang superiorkepada pelanggan (Bun and Girardi,
2002). Fenomena tersebut memberikan indikasi bahwa rendahnya
kinerja karyawan hotel bintang lebih disebabkan oleh kompetensi
karyawan belum mampu menunjukkan penyesuaian keqa dalam meng-
hadapi berbagai situasi seperti krisis ekonomi, maupun berbagai keja-
dian yang berakibat merosotnya jumlah kunjungan wisatawan ke
daerah Provinsi Bali.

Pada dasamya aktivitas perusahaan dijalankan oleh masing-
masing yang ada di dalam unit-unit aktivitas, maka hal yang harus
disadari bersama bahwa setiap peran di dalam pekedaan membutuhkan
kompetensinya masing-masing, dan kebutuhan tersebut selalu ber-
kembang seiring dengan berjalannya waktu (Parker, 1996). Untuk itu
perusahaan dituntut agar mampu: ( 1 ) mengidentifikasi misi dan tujuan
organisasi, (2) mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibu-
tuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) memperoleh kompe-
tensi yang dibutuhkan dan unik melalui proses rekrutmen serta seleksi
atau pemberian pelatihan dan pengembangan atau dengan penerapan
budaya perusahaan tertentu yang mampu memaksa selumh individu
di dalam organisasi berprilaku yang sesuai dan mendukung pencapaian
tujuan perusahaan.
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Secara umum menurut Robotham, meyakini bahwa kompetensi
yang diperlukan oleh seseorang dapat diperoleh baik melalui pendi-
dikan formal maupun pengalaman. Lebih lanjut dikatakan, untuk rlapat

memenuhi kompetensi tertentu apakah telah sesuai dengan tuntutan
situasi dan kondisi yang ada, kompetensi haruslah dapat diukur dan

dapat dilakukan secara fair, apabila pengukuran dilakukan untuk
sektor-sektor tertentu mengingat kompetensi hanya relevan bila diha-
dapkan kepada keterampilan-keterampilan tertentu dalam industri yang

tertentu pula (Robotham, 1996).

Dalam hasil temuan penelitian Bonn menunjukkan bahwa hanya
49%o dari 100 perusahaan yang tersebar di Australia pada tahun 1993

setelah tahun 2000 kemudian tetap berada pada urutan 100 terbesarl
dengan kata lain dalam waktu hanya selama tujuh tahun saja sebanyak

5 l o/o perusahaan tersebut harus tergusur. Berdasarkan kondisi tersebut
temyata berkorelasi sangat kuat dengan kondisi dari sumber daya
manusia pada perusahaan-perusahaan tersebut (Bonn, 2001). Lebih
lanjut dikatakan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat ditentu-
kan oleh tingkat kompetensi para pegawainya dalam perusahaan ter-
sebut; kuncinya adalah seberapa baik perusahaan tersebut mampu
menggalang energi dan talenta para pegawainya (Bonn,2001). Diper-
tegas oleh Kroll bahwa para pegawai yang memiliki keterampilan
profesional dan kompetensi yang tinggi, akan mampu untuk tidak
saja melakukan pengembangan secara terbatas pada lingkup perusa-

haan, tetapijuga mampu pada saat yang bersamaan melakukan iden-
tifikasi untuk perkembangan di masa yang akan datang (Kroll, 1997).

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisata-
wan nusantara berimplikasi terhadap pertumbuhan akomodasi, res-

toran, biro perjalanan, dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Khu-
sus untuk akomodasi dapat dibedakan menjadi hotel bintang (bintang
satu sampai lima), hotel melati, dan pondok wisata. Sesuai fokus pene-

litian, yaitu mengenai hotel bintang; bila dilihat dari jumlah perkem-

bangan hotel bintang dan kamar di Provinsi Bali selama tahun 2001-

2005 nampak pada Tabel 1.5 berikut.
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Tabel 1.5 Hotel Bintang dan Kamar Tahun 2001-2005

Sumber: Diparda Provinsi Bali, 2006.

Pada Tabel 1.5 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan
jumlah hotel bintang dan kamar sejak tahun 2001 mengalami pening-
katan yang relatifkecil; hal ini memberikan indikasi bahwa sejak krisis
moneter pembangunan hanya menyelesaikan sisa proyek sebelumnya
hingga selesai tahun 2005 bahkan beberapa hotel yang rencana
dibangun dibatalkan. Belum pulihnya ekonomi berakibat investor
perhotelan tidak mau mengambil resiko sebelum kondisi dianggap
alnan.

Sementara itu tingkat hunian hotel bintang mengalami penurunan
yang cukup tajam seperti nampak pada Thbel 1.6 berikut.

Tabel 1.6 Tingkat Hunian Hotel Bintang Rata-rata
Tahun 2001-2005

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005.

Secara rata-rata tingkat hunian hotel bintang sejak tahun 2001-
2005 hanya 25,82%o; sementara menurut Bapindo Break Even Point
(BEP) bilamana tingkat hunian mencapai 35yo, ni berarti bahwa
tingkathunian masih di bawahBEP namun tetap masih bisa beroperasi
karena diambil langkah alternatif dengan memperkerjakan karyawan
secara bergilir maupun berbagai cara yang menyangkut efisiensi. Seba-
gai konsekwensinya beberapa kompensasi karyawan seperti bonus,
besarnya tunjangan dan lain sebagainya menjadi berkurang.

Penurunan wisatawan yang dialami industri perhotelan mem-
berikan indikasi bahwa karyawan hotel belum siap menghadapi ber-

HOTEL/
ROOM Ilotcl Room Hotel Rmm Hotel Room Hotel Rmm Hotel Room

JUMLAH 128 18.464 t42 19.269 142 19.269 t43 r9.812 148 19.940

Tingkat Hunian (%) 34,4 ?5S ))7 18,2 28,7
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bagai gejolak di tanah air khususnya di Provinsi Bali mengingat kom-
petensi mereka kurang memiliki keyakinan yang kuat pada ke-
mampuannya untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan dalam me-
lakukan terobosan keativitas dengan menggunakan keterampilan yang

dimiliki karyawan. Hal ini dipertegas oleh Hannon (2000) bahwa

kemampuan seseorang dalam memmanfaatkan atau menggunakan

keterampilan serta ilmu pengetahuan yang ada padanya untuk diper-
gunakan di dalam pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya.

Dalam menghadapi berbagai perubahan ekstemal industri per-

hotelan melakukan berbagai perubahan; salah satunya yang dilalrukan
adalah perubahan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM); dalam

hal ini adalah karyawan perhotelan; karena merupakan motor peng-

gerak yang paling penting dalam menentukan keberhasilan perusa-

haan. Sebagai eksistensi perusahaan di masa yang akan datang menu-

rut Tandelilin (2004) dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi terha-

dap perubahan, co re competency,kemampuan menangani diversitas

dan membentuk perusahaan sebagai lcnowing organization- Sims
(2001) mengemuk akanbahwa lenowledge wokers akan menjadi kebu-

tuhan dan andalan utama bagi perusahaan untuk menghadapi perubah-

an yang tidak bisa dihindari. Hanya dengan memiliki karyawan yang

berkompetensi tinggi dan dapat menciptakan gagasan-gagasan serta

memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi disertai perusahaan menge-

lola secara benar, akan mampu melahirkan inovasi-inovasi yang ber-

nilai tinggi.

I(aryawan hotel bmtang yang memiliki keahlian dan mampu men-

ciptakan gagasan-gagasan untuk penyelamatkan perusahaan bila per-

usahaan kurang memperhatikan imbalan yang layak, karyawan tidak
dapat bertahan di dalam suatu perusahaan; hal ini menjadikan ikatan

emosional karyawan semakin berkurang. Dalam kondisi demikian
komitmen karyawan kurang dapat dipertahankan yang lebih dise-

babkan industri perhotelan kurang memperhatikan karyawan dalam

hal pemberian kompensasi, khususnya di saat menghadapi situasi yang

sedemikian kompleksnya. Seluruh permasalahan tersebut pihak mana-
jemen perlu mendapat informasi yang akurat mengenai komitmen
karyawan untuk memperbaiki, mencegah dan sekaligus memecahkan
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masalah yang dihadapi karyawan. Menurut Syafaruddin Alwi (200 I )
faktor komitmen dipandang penting karena karyawan yang memiliki
komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan cenderung memiliki
sikap yang profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah
disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata
Propinsi Bali tanggal 24 Oktober 2004 mengatakan bahwa "situasi
Bali yang selama ini mengalami berbagai persoalan secara langsung
berdampak negatif terhadap perkembangan pariwisata dan keperca-
yaan wisatawan terhadap Bali sebagai tujuan wisata internasional.
Penumnan jumlah wisatawan dan tidak siapnya karyawan menghadapi
situasi demikian, pihak manajemen perhotelan memberlakukan pengu-
rangan jam kerja secara bergilir; sebagai konsekwensinya kompensasi
karyawanpun mengalami penurunan".

Pernyataan tersebut memberikan indikasi bahwa kesiapan karya-
wan menghadapi gejolak, berakibat kurangnya konsentrasi mereka
dalam bekerja pada akhirnya kinerja merekapun mengalami ketidak-
puasan pihak manajemen. Hal ini dapat dilihat dari waktu dan jumlah
pekerjaan yang harus dikerjakan sering mengalami penundaan; berda-
sarkan wawancaralangsung kepada sejumlah manajemen hotel terda-
pat rata-rata 15% te{adi penundaan pekerjaan yang mestinya telah
diselesaikan pada hari mereka bertugas. Sementara karyawan yang
memiliki kemampuan yang lebih khusus di luar perhotelan mereka
memilih beralih profesi agar kebutuhan hidup keluarga bisa terpenuhi;
dengan kata lain komirnen karyawan tidakdapat dipertahankan karena
tuntutan hidup yang lebih mendesak; hal ini mengakibatkan karyawan
berpindah tempat kerja secara sukarela yang dianggapnya lebih
menjanjikan dalam hal imbalan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa keinginan berpindah karya-
wan merupakan variabel yang paling berhubungan dan lebih mengarah
pada kenyataan akhir yang dihadapi organisasi berupajumlah karya-
wan yang meninggalkan perusahaan pada periode tertentu. Dilihat
dari taksonomi turnover tradisional mengasumsikan bahwa orang me-
ninggalkan organisasi karena alasan yang sukarela maupun mema-
suki pensiun (Dalton and Todor, 1998). Dalam hal ini karyawan hotel
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bintang lebih banyak disebabkan oleh alasan sukarela karena karya-

wan merasa bahwa mereka memiliki kompetensi lebih untuk dapat

mencari penghasilan di luar sub sektor perhotelan yang dapat lebih
menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sejak tahun

1998-2005 rata-rata per tahun karyawan hotel bintang yang keluar

berhenti bekerja baik atas permintaan sendiri maupun pensiun seba-

nyak 1 14 orang (Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2006). Hal ini mem-

beri indikasi bahwa komitmen karyawan perhotelan masih rendah yang

ditunjukkan oleh keluamya beberapa karyawan bagi mereka yang

memiliki kemampuan untuk bekerja di luar sub sektor perhotelan.

Karyawan sebagai ujung tombak keberhasilan usaha industri per-

hotelan mempunyai berbagai tujuan, harapan atau kebutuhan yang

harus mereka penuhi dan diperlukan keterlibatan karyawan yang dapat

mempengaruhi kinerja karyawan. Bila diperhatikan fenomena ren-

dahnya tingkat kinerja karyawan industri perhotelan merupakan

refleksi dari: (a) rendahnya komitmen karyawan untuk berpartisipasi

aktifsecara terus menerus dalam perusahaan sebagai akibat dari ren-

dahnya kompensasiyang diterima kurang layak. Akibatnya karyawan

tidak tenang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, untuk itu
mereka berusaha mencari tambahan kegiatan dalam menjual barang

dan ataujasa di luarjam kerja mereka bahkan keluar mencari pekerjaan

lain. (b) rendahnya kompetensi karyawan yang disebabkan belum

mampu menunjukkan penyesuaian kerja dalam menghadapi berbagai

situasi. Komponen kunci yang diperlukan untuk membangun komit-
men karyawan adalah kompensasi berdasarkan prestasi (Strauss

(1992); padahal individu yang memiliki kompetensi dalam bidang

pekerjaannya dan memperoleh kompensasi yang layak mereka akan

komit terhadap pekerjaannya; kesemuanya saling berinteraksi dalam

membentuk kinerja karyawan.
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BAB tr
IIMU PERILAI(U ORGAI\IISASI

A. Pendahuluan

Pada awalnya ilmu perilaku organisasi disebut "psikologi indus-
tri", suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan psikologi dengan peri-
laku manusia dalam organisasi. Dalam perkembangannya selain ilmu
psikologi terdapat ilmu-ilmu lain yang menyumbangkan konsep-kon-
sepnya untuk memahami perilaku dalam organisasi. Ilmu-ilmu ter-
sebut antara lain:

1. Ilmu Sosiologi
2. IlmuAntropologi
3. IlmuPolitik

Nama psikologi industui kemudian berubah menjadi iknu perilaku
organisasi atau dalam bahasa Inggris disebut Organizational Behayior
disingkat OB. Istilah OB demikian populer dalam manajemen; karena
itu kita memakai istilah OB dalam menyebut Ilmu Perilaku Organisasi.

Adanya pengaruh psikologis pada produkvitas ditemukan secara
tidak sengaja dalam eksperimen di pabrik Telepon Hawthorne Works
Chicago 1924-l932.Dalam salah satu eksperimen beberapa karyawan
dimasukan dalam ruang kerja yang cahaya penerangannya diubah-
ubah. Tujuan eksperimen ini ingin mengetahui pengaruh cahaya pene-
rangan terhadap produktivitas. Anehnya baik dalam perubahan yang
mengunfungkan misalnya cahaya penerangan ditambah, ataupun yang
tidak menguntungkan misalnya cahaya penerangan dikurangi; produk-
tivitas karyawan tetap naik. Para peneliti akhirnya menyimpulkan ada-
nya faktor lain di luar cahaya penerangan yang mempengaruhi para
karyawan. Faktor tersebut adalah faktor psikologis. Para karyawan
tersebut termotivasi bekerja lebih giat karena mengetahui bahwa
mereka sedang diperhatikan. Penemuan ini disebutf/awthorne Effict.
Sejak eksperimen Hawthome, penelitian keterkaitan psikologi, sosio-
logi, antropologi dengan perilaku manusia dalam organisasi berkem-
bang pesat dan melahirkan OB yang menjadi dasar aliran baru dalam
manajemen yang disebut aliran perilaku (Behavioral Management).
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B. Studi Sistema/rik Organizational Behavior (OB)

Kelahiran OB, prediksi perilaku manusia dalam organisasi yang

dulunya dilakukan secara intuisi digantikan dengan studi yang sis-

tematik. Prediksi intuisi misalnya "bila guru diberi insentif finansial,

maka motivasi mengajar akan meningkat". Benarkah? Studi OB mem-

buktikan tidak selalu benar; karena selain insentif finansial, terdapat

banyak variabel lain yang mempengaruhi motivasi guru; misalnya

kondisi kebersihan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, desain

organisasi sekolah, kebijakan sekolah, komunikasi dengan pimpinann

dan rekan kerlanya,dan lain sebagainya. Dalam rangka memprediksi
perilaku, OB mengembangkan suatu model yang dapat dilihat pada

Gambar I berikut ini.
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Gambar: 2.1 Model Organizational Behavior (OB)

Masukan (input) SDM, seorang karyawan yang masuk ke dalam

suatu organisasi perusahaan membawa masuk "modal" yang dimiliki-
nya yaitu:
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1. Karakteristik Biografikal (Biographycal Characteristics),
yang terdiri dari usia, jenis kelamin, status perkawinan,
jumlah anak/tanggungan, kemat angan (S enioritas - Tenure).

2. Kepribadian (Personality).
3. Nilai nilai dan Sikap (Values andAttitutes).
4. Kemampuan (Abilities).

Dengan modal tersebut karyawan akan mengalami proses dalam
organisasi perusahaan yang dapat dibagi dalam tiga tingkatan:

1. Tingkat individu.
2. Tingkatkelompok.
3. Tingkatorganisasi.

Melalui proses proses tersebut keluaran (output) dapat diukur
dalam empat variabel tidak bebas (independent variabels) terdiri dari:

1. Produktivitas (Productivity).
2. Absensi - tingkat kemangkiran (Absence).

3. Keluar masuk guru/karyawan (Employee Turn-over).
4. Kepuasan keqa (Job Satisfaction).

Organisasi perusahaan yang baik tentunya organisasi yang proses-

proses di tingkat individu, kelompok, dan organisasi; secara keselu-
ruhan dapat menghasilkan keluaran:

l. Produktivitastinggi.
2. Absensi rendah.

3. Keluar masuk gurulkaryawan dalam tingkat yangwajat
4. Kepuasankerjatinggi.

Proses OB di Tingkat Individu Qndividual Level)

Dalam Gambar I di atas, proses OB di tingkat individu melibat-
kan 8 (delapan) variabel bebas (independent variable) yaiar

l. Karakteristikbiografikal.
2. Kepribadian.
3. Nilai nilai dan sikap.
4. Kemampuan.
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5. Persepsi.

6. Motivasi.
7. Pembelajaranindividual.
8. PengambilanKeputusanindividual.

Pnoses OB di Tingkat Kelompok (Group Level)

Selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa tingkat kelom-
pok, proses OB melibatkan 8 (delapan) variabel bebas yang terdiri
dari:

l. Pengambilan keputusan dalam kelompok (Group decision
making).

2. Komunikasi (Communication).

3. Kelompok lain (Other groups).
4. Kepemimpinan (Leadership).

5. Struktur Kelompok/dimanika kelompok (Group structure
and dynamics).

6. Kekuatan dan politik dalam organisasi (Power and politics) .

7 . Tim Kerja dan kerja sama tim (Ieam and teamworks).
8. Konflik (Conflicts).

Prcses OB di Tingkat Organisasi (OrganWion Level)

Terakhir dapat dilihat pada Gambar 1, bahwa pada tingkat orga-
nisasi, proses OB melibatkan 4 (empat) variabel bebas yang akan

berpengaruh langsung pada keluaran (output) yaitu:

1. Budayaorganisasi (organizational culture).
2. Kebijakan SDM dn implementastrrya (human resources poli-

cies and its implementation).
3. Struktur dan des in organisasi (organization structure and

design).
4. Teknologi, desain pekerjaan, dan stres (technology,job de-

sign, and stress).

Dengan demikian dalam OB terdapat 20 (dua puluh) variabel
bebas (independent varable) dan 4 (empat) variabel tidakbebas (de-
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pendent variabel). Hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas
ataupun antar variabel bebas di dalam oB sebagian besar telah diteliti
dengan riset-riset yang hasilnya dapat dimanfaatkan.

Riset Perilaku Organisxi (OB Research)

Dalam rangka mengetahui pengaruh suatu variabel OB terdahap
variabel lainnya, para OB telah melakukan berbagai riset yang hasilnya
dapat dipakai untuk mengambil keputusan/kebijakan dalam organisasi.
Riset-riset tersebut dapat dilakukan dalam 3 macam metoda, yaitu
observasi, survai, dan eksperimen.

Dalam observasi, seorang pakar/tim pakar melakukan pengamatan
dan hasilnya dilaporkan dalam laporan observasi. Metoda ini murah,
tidak membutuhkan biaya tinggi, tetapi kualitas observasi akan sangat
tergantung kualitas pakar yang melakukan observasi. Dalam survai,
seorang pakar/tim pakar mengumpulkan data mengenai satu atau
beberapa variabel OB dan mencari korelasi (hubungan, pengaruh)-
nya dengan variabel oB lainnya. Bila variabel A naik berakibat variabel
B juga naik, atau bila variabel A turun maka variabel B juga turun,
maka A dan B disebut mempunyai korelasi posifif. Sebaliknya bila
variabel A naik mengakibatkan variabel B turun, atau sebaliknya bila
variabel A turun mengakibatkan variabel B akan naik, maka disebut
A dan B disebut mempunyai korelasi negatij, penelitian korelasi ini
dibantu dengan memanfaatkan ilmu statistika. contoh suatu korelasi
positif misalnya penemuan F. Herzberg yang menyatakan bahwa
"kebersihan, kerapian, dan kelengkapan tempat kerja mempunyai
korelasi positif terhadap motivasi kerja,,.

Dalam eksperimen, seorang pakar I timpakar melakukan percoba_
an dengan mengubah-ubah kondisi lingkungan kerja dan melihat
pengaruh perubahan tersebut terhadap variabel oB tertentu. contoh
dari suatu eksperimen adalah percobaan Hawthorne di atas. Ratusan
riset telah dilakukan dan masih terus dilakukan oleh para pakar oB di
seluruh dunia yang hasilnya dapat dipelajari sebagai dasar bagi dalam
melakukan pengambilan keputusan pada manajemen sekolah/
perusahaan.

Berdasarkan berbagai hasil riset OB yang dilakukan di luar
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maupun di dalam negeri, seorang pimpinan lembaga pendidikan/per-

usahaan akan dapat membuat keputusan dalam mengelola organisasi

sekolah./perusahaan yang lebih baik. Pengambilan kepufirsan dapat

didasarkan pada hasil-hasil studi yang sistematik, dan tidak hanya

didasarkan pada intuisi yang seringkali dapat "menipu". Dalam pene-

rapannya manfaat OB dibagi dalam dua bidang. Pertama, dalam

kaitannya dengan Manajemen SDM dan Personalia, OB dimanfaatkan

sebagai dasar dalam perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, dan

pengembangan guru/karyawan. Kedua, dalam kaitannya dengan ope-

rasi sekolah, OB dimanfaatkan dalam penggerakan organisasi, peng-

arahan, pemotivasian.

C. Organisasi Kesatuan Sosial

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan

secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi
yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai

suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 2001:4).

Kesatuan sosial yang berarti unit tersebut terdiri dari orang atau seke-

lompok orang yang berinteraksi satu sama lain; sementara dikoordi-
nasikan secara sadar mengandung pengertian manajemen. Pola inter-

aksi yang diikuti orang di dalam sebuah organisasi tidak begitu saja

timbul, melainkan telah dipikirkan lebih dahulu. Oleh karena ihr, orga-

nisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya

harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keber-

lebihan namunjuga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah

diselesaikan.

Dalam sebuah organisasi mempunyai batasan yang relatif dapat

diidentifikasi; yang mana batasan tersebut dapat berubah dalam kurun

waktu tertentu namun pada batasan yang nyata harus ada agar dapat

membedakan antara anggota dan bukan anggota. Batasan cenderung

dicapai melalui perjanj ian yang eksplisit maupun implisit antara para

anggota dan organisasinya. Orang-orang mempunyai suatu keterikatan

secara terus menerus; rasa keterikatan ini bukan berarti keanggotaan

seumur hidup melainkan organisasi mengalami perubahan yang

konstan, dalam keanggotaan meskipun pada saat mereka menjadi
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anggota ikut berpartisipasi secara teratur.

Teori adalah sesuatu yang menyatakan istilah kunci, menyediakan
kerangka konseptual, dan menjelaskan mengapa sesuatu itu terjadi
(Kreitner and Kinicki,200l). Menurut Daft (1998) model teori yang
baik harus memuat tiga hal, yaitu: (l) menyatakan atau menjelaskan
istilah kunci, (2) memiliki konstuk-konstruk kerangka konseptual yang
menjelaskan bagaimana pentingnya faktor-faktor yang saling ber-
hubungan satu dengan yang lainnya, (3) menyediakan titik permula-
an untuk riset dan aplikasi praktis.

Dengan demikian teori organisasi merupakan disiplin ilmu yang
mempelajari strukrur, desain, dan budaya organisasi serta bagaimana
organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan dimana orga-
nisasi tersebut berada. Pengertian ini dipertegas oleh Robbins (2001)
bahwa teori organisasi adalah disiplin ilrnu yang mempelajari struktur
dan desain organisasi baik dalam aspek deskriptif maupun preskriptif
(memberi petunjuk/ketentuan). Senada juga dikatakan oleh Jones
(2001) bahwa teori organisasi adalah studi mengenai fungsi struktur,
desain, dan budaya organisasi serta bagaimana fungsi-fungsi organi-
sasi ini mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan.

Dalam menganalisis teori organisasi dapat digunakan kerangka
kerja model teori organisasi untuk mempermudah dalam memahami-
nya. Menurut Robbins (2001) struktur yang baik bagi sebuah organi-
sasi adalah mendukung upaya kinerja yang efektif dan yang memi-
nimalkan kompleksitas. Pada Gambar 2.2 menunjukkan bahwa efek-
tivitas organisasi ditentukan oleh struktur, desain organisasi, dan
kemampuan organisasi dalam aplikasi mengelola lingkungan, per-
ubahan, komplik, budaya, serta evolusi organisasi. Sementara struktur
organisasi dominan ditentukan oleh strategi, besaran organisasi,
teknologi, lingkungan, dan pengendalian kekuasaan.
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Gambar: 2.2 Kerangka Kerja untuk Menganalisis Teori Organisasi

Sumber: Robbins (2001)
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Pengembangan sebuah kerangka kerja yang secara memuaskan
dapat memperlihatkan sifat evolusioner dari teori-teori orgarisasi kon-
temporer; artinya bagaimanamengorganisasikan teori organisasi terse-

but. Secara rinci menurut Robbins (2001) berikut klasifikasi teori,
kitikus dan pendapatnya.

fipe I:
Mengembangkan model universal yang dapat digunakan pada

semua keadaan dan melihat organisasi sebagai sistem terhrtup yang
diciptakan untuk mencapai tujuan secara efisien. Para kritikus adalah:

I ) Frederick Taylor: (a) Konsep organisasi berfokus pada: manusia
adalah makluk rasional, perhatian pada struktur pembagian tugas,

tanggung jawab dan wewenang, sertabentuk/anatomi organisasi
dan pengorganisasiannya. (b) Menerbitkan empat prinsip manaje-
men ilmiah yaitu: penentuan suatu elemen peke{aan secara ilrniah
melalui standarisasi pelaksanaan pekerjaan dan kondisi kerja yang
tepat; seleksi pekerja dengan kemampuan yang sesuai dan mela-
tihnya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan memberi-
kan intensif yang sesuai; mendukung pekerja merencanakan
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pekerjaannya dan menyelesaikan tujuan pekerjaan; pembagian
tugas dan tanggungjawab antara manajer dan karyawan agar dapat
menjalankan tugas secara baik.

2) Henry Fayol: (a) Konsep organisasi berfokus pada: manusia
mahluk rasional; struktur formal organisasi; dan proses yang
terjadi pada organisasi. (b) Proses manajmen: planning, orga-
nizing, commanding, coordinating, dan controlling. (c) Prinsip-
prinsip manajemen untuk mengarahkan tindakan manajerial:
pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, dan
kesatuan komando.

3) Max Weber: (a) Mengembangkan model birohatis dengan karak-
teristik: pembagian kerja yang jelas berdasarkan spesialisasi
fungsional, hirarki wewenang yangjelas, prosedur yang formal,
peraturan yang rinci, hubungan tidak berdasarkan hubungan pri-
badi, dan seleksi serta promosi berdasarkan kompetensi teknis.
(b) Manusia adalah mahluk rasional yang tercerm in pada berbagai
aturan dan prosedur dalam cara pengorganisasian.

Tipe II :

Mengakui sifat sosial dari organisasi dan memandang organisasi
sebagai sesuatu yang terdiri dari tugas-tugas manusia.

l) Ralph C. Davis: (a) Struktur organisasi terbentuk dari aktivitas-
aktivitas yang dilakukan oleh para anggotanya untuk menciptakan
nilai produk atau jasa organisasi yang memberikan nilai ekono-
mis. (b) Perencanaan formal manajemen menentukan tujuan-
tujuan organisasi dalam urutan yang logis menentukan pengem-
bangan struktur, arus wewenang, serta hubungan lainnya.

2) Mary Parker Follet: (a) Memandang organisasi sebagai suatu
sistem sosial dan manajemen sebagai suatu proses sosial yang
memberikan perhatian khusus pada sosiologis dan psikologis.
(b) Organisasi sebagai masyamkat dimana manajer dan pekerja
saling bekerja seca.ra harmonis, tanpa dominasi satu pihak dengan
kemampuan bicara yang sama dan sungguh-sungguh mengatasi
konflik dan perbedaan.

3) Elton Mayo: (a) Dalam mendesain organisasi manajer perlu mem-
pertimbangkan kelompok kerja, sikap kerja, dan hubungan antara
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manajer dengan pekerja. (b) Aspek sosial dan manusia sebagat

kunci peningkatan produktivitas.
4) Chester Bemard: (a) Organisasi sebagai suatu sistem sosial dimana

hubungan antara para anggota merupakan interaksi sosial. (b)
Interaksi sosial menyebabkan munculnya kelompok non formal
dalam organisasi sehingga diperlukan saluran komunikasi efektif
untuk mengarahkan interaksi sosial tersebut. (c) Peran utama
manajer adalah memperlancar komunikasi dan mendorong para

bawahannya untuk berusaha lebih keras.

5) Douglas McGreger: (a) Ada dua pandangan tentang manusia,
yaitu: pada dasarnya negatif(Teori X) dengan asumsi yang dianut
oleh para manajer: peke{a tidak menyukai pekefaan, tidak ber-
ambisi, tidak bertanggung jawab, tidak mau berubah dan memilih
dipimpin daripada memimpin; pada dasamya positif (Teori Y)
dengan asumsi yang dianut pada manajer: pekerja mempunyai
kemauan bekerja, menerima tanggung j awab, mampu mengarah-

kan diri, mampu mengendalikan diri, dan mampu berkreasi serta
pintar. (b) Teori tersebut mempunyai implikasi terhadap konsep
organisasi, dimana menurut beliau asumsi Teori Y lebih disukai
dan asumsi tersebut dapat membimbing para manajer dalam
mendesain organisasi dan memotivasi para pekerjanya.

6) Warren Bennis: (a) Struktur yang didesentralisasi dan demokratis
diorganisir di sekitar kelompok yang fleksibel. (b) Bentuk
organisasi yang ideal adalah adokrasi yang fleksibel.

Tipe III :

Organisasi sebagai sistem terbuka dan menggunakan pendekatan

kontingensi untuk membentuk dan mengelola organisasi.

I ) Herbert Simon: (a) Menggunakan pendekatan kontingensi dalam

mengembangkan bentuk dan cara pengelolaan organisasi yang

sesuai dengan lingkungan karena organisasi dipengaruhi oleh ke-

adaan lingkungan. (b) Karakteristik struktur organisasi dipenga-

ruhi olehienis teknologi dan faktor-faktor lain dalam lingkungan
organisasi.

2) Katz andKahn: (a) Memperkenalkan perspektif sistem terbuka
terhadap teori organisasi untuk mengkaj i hubungan yang penting
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dari sebuah organisasi dengan lingkungannya dan perlunya
organisasi menyesuaikan terhadap lingkungannya yang berubah
jika mereka ingin dapat bertahan hidup. (b) Penilaian yang men-
dalam mengenai lingkungan sebagai sebuah faktor kontingensi
utama yang mempengaruhi bentuk struktur yang diinginkan.

3) Joan Woodward and Charles Perrow: Pentingnya teknologi dan
besarun (size) organisasi di dalam menentukan struktur yang sesuai
bagi sebuah organisasi.

Tipe IV :

Model melihat teori organisasi sebagai sifat politis dari organisasi.

Jeffrey pfeffer: (a) Menciptakan model teori organisasi yang
mencakup koalisi kekuasaan, konflik yang berhubungan dengan
tujuan, serta keputusan desain organisasi yang mendukung
kepentingan pribadi dari mereka yang berkuasa. (b) Kendali dalam
organisasi menjadi tujuan ketimbang hanya sebagai alat untuk
mencapai tujuan yang rasional. (c) Organisasi merupakan koalisi
yang terdiri dari berbagai kelompok dan individu dengan tuntutan
yang berbeda. (d) Desain organisasi merupakan hasil dari
pertarungan kekuasaan dari koalisi tersebut.

Teori organisasi sebagai grand theory adalah teori organisasi
dalam kajian ini fokus pada Tipe III yaitu dari Katz and Kahn karena:
(a) Dalam pemecahan masalah penelitian padahotel bintang di Kabu-
paten/Kota Provinsi Bali dapat didekati pemecahannya melalui teori
organisasi yang menggunakan pendekatan sistem terbuka yaitu organi-
sasi sebagai sistem terbuka yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh
lingkungan. (b) Pendekatan kontingensi yaitu bentuk dan cara pe-
ngelolaan organisasi hotel bintang disesuaikan dengan perubahan
situasi dan kondisi lingkungan.



BAB III
KOMPENSASI

A. Pengertian Kompensasi

Setiap individu yang memasuki suatu organisasi atau perusahaan

mempunyai berbagai harapan, tujuan, dan kebutuhan yang harus dipe-

nuhi. Sebaliknya agar organisasi dapat memenuhi harapan dan kebu-
tuhan karyawan maka ia dituntut dapat menyumbangkan segala potensi

kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk mencapai tujuan organi-
sasi. Sebagai balasjasa atas konffibusi karyawan terhadap pencapaian

tujuan organisasi, maka karyawan akan diberikan kompensasi oleh
perusahaan untuk memenuhi harapan, tujuan dan kebutuhannya
tersebut.

Besamya kompensasi telah ditentukan dan diketahui sebelumnya

oleh karyawan, sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besar-

nya kompensasi yang akan diterimanya; kompensasi inilah yang akan

digunakan karyawan beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan

hidup sehari-hari. Berdasarkan besarnya kompensasi yang diterima
mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan;

artinyabilakompensasi yang diterimanya semakin besar berarti jabal
annya semakin tinggi, statusnya semakin baik; demikian pula dalam

memenuhi kebutuhan yang dinikmatinya semakin baik pula (Malayu

SP. Hasibuan,2002).

Kompensasi adalah apa yang diterima pegawai sebagai imbalan
dari kerjanya berupa upah atau gaji tetap yang diterima setiap bulan
atau mingguan atau upah setiap jam dalam bekerja (hourly wage).

Pengaturan kegiatan kompensasi merupakan kunci untuk membantu

organisasi memperoleh, mempertahankan, dan memelihara suatu

tenaga kerja yang produktif. Tanpa adanya imbalan yang memadai,
mungkin tenaga kerja banyak yang "engkang" (pergi) dan mencari
pekerjaan lain dari ketidakpuasan terhadap imbalan yang diterimanya.
Sebagai akibat ketidakpuasanterhadap imbalan yang diterimanya bisa

mengurangi produktivitas organisasi dan menurunkan kualitas
semangat kerja (Werther and Davis, 1996).
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Dalam beberapa kasus karyawan menginginkan upahnya lebih
besar agar dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya,
dapat menumbuhkan semangat kerja, dan tercipta kepuasan kerja
karyawan yang akhirnya kinerja karyawanpun diharapkan meningkat.
Sebaliknya pekerjaan yang kurang mendapat imbalan setimpal dapat
mengarah kepada sikap yang suka bolos (absenterusan) dan semangat
kerja menurun, atau menyebabkan karyawan keluar untuk mencari
pekerjaan baru. untuk jelasny4 dalam Gambar 3. 1 berikut menunjuk-
kan model konsekwensi dari pembayaran akibat ketidakpuasan.

Performance

StrikersDesire for
More pay

Grievances

AbsenteeismSearchfor a
Higher

paying iob
Turnover

Psychological
lV'ithdrawal

Pay
dissatisJbction

Job
dissatisfaction

Lower
Attractiveness

of iob Dispensary
visits

Absenteeism
Poor mental

health

Gamtar: 
_3.1 

A Model of The_Consequences of pay Dissatisfaction
Sumber: Werther & Davis (1996).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dreher and Bretz
(1999) pada pekerja perusahaan manufaktur di Afrika *"rurlrkku.
hampir 420/o responden menyatakan pendapatnya bahwa mereka bosan
bekerj4 mogok, absen, meninggalkan pabrik sebelum waktunya, danmelakukan pengerusakan di tempat ke4a karena gaji yang mereka
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terima relatifrendah dan terjadi diskriminasi dalam sistem kompensasi

antara pekerja dari Afrika dengan peke{a dari luar Afrika. Fakta ini

memberikan indikasi bahwa dalam memberikan kompensasi kepada

karyawan perlu mempertimbangkan faktor intemal dan ekstemal dari

karyawan mauPun Perusahaan.

Dalam mengambil keputusan sistem kompensasi menurut Henry

Simamora (199i) mengatakan bahwa manajer sumber daya manusia

dalam mengambil keputusan mengenai sistem kompensasi yang akan

diterapkan lerlu mempertimbangkan: ( I ) beban kerja yang harus dipi-

kul karyawan; (2) kemampuan dan keterampilan yang dimiliki karya-

wan; (i) pendidikan; (4) pangkat dan jabatan; (5) pengalaman atau

lama bekerja; (6) jumlah tanggungan karyawan; dan (7) kemampuan

organisasi lalam memberikan kompensasi Sebaliknya pembaylian

ffi dan gaji yang berlebihan (overpayment) dapat juga merugikan

oiguri.u.i durrotung-orangnya, dapat menyebabkankecemasan'lera-

,uin U".tuf"n dan ferasaan tidak nyaman' Selain daripada itu biaya

kompensasi (imbaian) yang tinggi dapat mengurangi day? t"119 fi:
usahaan dan dapat memperkecil kemampuannya untuk memDerl

pekerjaan.

Pengertian kompensasi oleh para pakar manajemen sumber daya

."*;;;;;" priiaku organisasi memberikan deflrnisi yang relatif

,uiu. U"n * Ir'ialalu SPHasibuan (2002) pengertian kompensasi

udut"h."rnuup"rdapatanyangberbentukuang'baranglangsungatau
iidt-r.ru*rg^ v*giite.ima karya*an sebagai rnbalan atas Jasa,yang

LU"tlt"i p.tit"f,ian. Sedangkan menurut Jusuflrianto (2001) kom-

p""t"ti ..*prt- penghargaan atatt rewards yaitu segala sesuatu

Vung OiU".itun untuk memuaskan satu atau beberapa kebutuhan

individu.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kompensasi dapat berperan seba-

g"i inrt u*"r.u.poit untuk perubahan dan diterminan utama dalam

il"r"r*t- mf* organisasi, selain sebagai alat motivasi yang dapat

ii-aumun. fut t.rsebut dipertegas olehAnthony (1998) bahwa sistem

kompensasi merupakan suatu mekanisme penting yang mampu memo-

ti*ri ."r"o.urg aulam berbuat untuk tujuan organisasi Dengan demi

;;;;;;;;";r- orang akan terdorong untuk bekerja dengan ber-
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sungguh-sungguh apabila hasil kerjanya memperoleh imbalan yang
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan
keluarganya.

Pengertian kompensasi tersebut memberikan makna bahwa
karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk meningkatkan
kinerja apabila kompensasi yang diterima dari organisasi lebih besar
atau sama dengan kompensasi yang diharapkan. Sebaliknya, apabila
kompensasi yang diterima lebih kecil dari yang diharapkan, tidak adil,
dan tidak layak maka k aryawatakan merasa tidak puas, sering absen
dan meninggalkan organisasi. Hal ini sejaran dengan kerangka
pemikiran teori isi tentang motivasi dan model prediksi kepuasan ke4a
dan kinerja individu yang nampak dalam Gambar 3.2 danGambar
3.3 sebagai berikut.

Kebutuhan Tindakan
Dorongan Untuk

Memuaskan Kebutuhan

3t

!am-bar: 3.2 Kerangka pemikiran Teori Isi Tentang Motivasi
Sumber: Marwansyah dan Mukaram (l9g).



Kinerja

Hasivo,t Come
KompensasiKompensasi Yang

Diperoleh

DiharapkanDiterimaKinerja Yang

Memb€d Hasil

Kepuasan atau

Ketidakpuasan

Gambar: 3.3 Model Prediksi Kepuasan Kerja dan Kinerja Individu

Sumber: Wood, et al (2001).

Kompensasi yang diterima karyawan dapat berupa kompensast

finansial (langsung dantidak langsung) dan kompensasi n9nf1n11tat

(kepuasan yaig bersumber dari pekerjaan dan lingkungan kerja)' Da-

iu- p".t"il*lompensasi selayaknya sesuai kompetensi yang telah

Jisumbangkan ta.yawan kepada perusahaan agar karyawan dapat lebih

b..kon."it u.i dalam bekerja. Marwansyah dan Mukaram (1999)

i"ngututun tufr*a karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk
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Kompensasi merupakan pos biaya yang cukup besar dan dapat
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kinerjayang terbaik. Kompensasi yang diterima karyawan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Werther and Davis,
I 996; McCaffery, 1999 ; Robbin, 2000; Marwansyah dan Mukaram,
I 999; Anwar Prabu Mangkunegara, 2000).

Berdasarkan kinerja yang disumbangkan karyawan, kompensasi
yang diharapkan sesuai pengorbanan yang dapat dijadikan pedoman
bagi karyawan untuk menilai kemampuannya. Bilamana karyawan
memiliki informasi cermat mengenai skala kompensasi di perusahaan
tempat mereka bekerja, mereka akan lebih cepat menyetujui kebijakan
tunj angan daripada mereka y an g memi I iki informas i kurang lengkap.
Secara logika karyawan mau lebih cepat menerima resiko sistem
kebijakan, jika mereka mempunyai bukti yang jelas bahwa organisasi
dapat dipercaya dan memperoleh kompensasi secara adil yang mereka
harapkan yaitu kepuasan terhadap kompensasi yang diterimanya.
Berdasarkan kepuasan inilah yang dapat dipercaya sebagai akibat dari
tumbuhnya suatu situasilkondisi, dimana para pegawai memiliki
kemauan kerja yang terbaik.

Hasil temuan penelitian empirik menunj ukkan bahwa kompensas i
mempunyai peranan yang nyata dan positif dalam mengembangkan
sumber daya manusia; sesuai dikatakan Marks, et al., (1998) yang
menyimpulkan bahwa kompensasi mempunyai peranan yang nyata
dalam pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Di samping
itu juga didukung oleh McCaffery (1999) yang mengungkapkan
pengakuan dan benefit merupakan bagian dari total kompensasi
mempunyai peranan dan dampak yang positif pada manajemen sumber
daya manusia dalam meningkatkan kemampuan karyawan pada suatu
perusahaan.

Karyawan yang memperoleh kompensasi yang adil, layak dan
sesuai dengan kinerja yang disumbangkan pada organisasi mereka
akan merasa puas dalam bekerja. Secara logika kompensasi yang
memadai dapat memenuhi kebutuhan fisik mengingat kompensasi
bersumber dari financial langsung dan tidak langsung, memenuhi
kebutuhan psikologis karena kompensasi bersumber dari pekerjaan
dan lingkungan kerja yang dapat membentuk sikap serta prilaku yang
positif dari karyawan terhadap komitmen mereka dalam perusahaan.
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Pengertian tersebut senada yang dikatakan oleh Jusuf Irianto
(2001) bahwa tujuan pemberian kompensasi untuk membantu men-

ciptakan kesadaran bersama di antara para individu untuk bersedia

bekerja sama dengan organisasi dan mengerjakan segala sesuatu yang

dibutuhkan organisasi. Lebih lanjut, dalam konteks tujuan seperti ini
para pekerja harus mempersiapkan bahwa beke{a dengan organisasi

mengandung arti langkah menuju pemuasan kebutuhan-kebutuhan

pribadi misalnya kebutuhan ekonomi untuk pemenuhan keperluan

secara mendasar, kebutuhan keamanan, interaksi, status, prestasi,

pengakuan, pertumbuhan dan pengembangan. Hal ini dipertegas oleh

Sedarmayanti (2005) bahwa prinsip kompensasi harus adil dan layak.

Adil diartikan sesuai dengan prestasi ke{a, sedangkan layak diartikan

dapat memenuhi kebutuhan primer serta berpedoman pada batas upah

minimum pemerintah dan berdasarkan intemal dan ekstemal kon-

sistensi. Kesemuanya ini akan membuat karyawan bekerja produk-

tif, loyal, dan berdedikasi tinggi sehingga pelaksanaan fungsi pro-

gram dalam organisasi akan mudah dilaksanakan dan mendapatkan

dukungan yang sepenuhnya dari pihak karyawan.

Dalam sistem kompensasi tersebut memberikan indikasi bahwa

pelaksanaan fungsi program akan dapat mencapai tujuan secara opti-

mal apabila didukung dengan sistem dan pelaksanaan fungsi kom-

pensasi yang baik, karena kompensasi dalam suatu perusahaan mem-

punyai tujuan yang menjalin ikatan ke{a antara karyawan dengan per-

usahaan, meningkatkan kepuasan kerja, pengadaan yang efektif,

menciptakan stabititas dan disiplin ke{a, serta meningkatkan kon-

sentrasi kerja yang akhimya kine{a karyawan dapat ditingkatkan.

B. Tujuan Pemberian KomPensasi

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian kom-

pensasi pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan,

karyawan, maupul pemerintah-/masyarakat. Kadangkala tujuan yang

hendak dicapai bertentangan satu sama lain; untuk mempertahankan

karyawan dan menjamin keadilan. Para analis upah dan gaji akan

memberikan jumlah yang sama untuk pekerjaan yang sama, tetapi

seorang recruits mtngkin menawarkan suatu gaji yang sangat tinggi
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untuk menarik seorang calon yang cakap. Dalam hal ini manajer
sumber daya manusia (human resources manager) harus melakukan
trade-off antara perekrutan dan konsistensi tujuan. Adapun tujuan-
tujuan yang diperoleh melalui kompensasi yang efektif menurut
Wedher and Davis (1996) adalah:

1) Acquired qualified personnel (memperoleh personil yang
cakap). Kompensasi harus cukup tinggi untuk menarik para
pelamar, karena perusahaan-perusahaan saling bersaing di
pasarke4a (labor market), maka tingkat penggaj ianpun ha-
rus merespon kepada permintaan dan penawaran para peker-
ja. Tetapi kadang-kadang nilai gaji premi Q:remium wage
rate)juga diperlukan untuk menarik para pelamar yang sudah
bekerja di perusahaan lain.

2) Retain current employees (mempertahankan karyawan yang

ada). Bila tingkat kompeasasinya tidak bersaing, pegawai

mungkin minta berhenti. Untuk mencegah larinya para pega-

wai, maka gaji harus diusahakan bersaing dengan gaji yang

diberikan oleh pengusaha lain.

3) Guarantying the existence ofiusrice (menjamin adanya ke-
adilan). Di dalam pemberian upah dan gaji diusahakan atas

dasar keadilan intemal dan ekstemal.

4) Internal justice (keadilan intemal) menghendaki agar pem-

baruan (gaji) dikaitkan dengan nilai pekerjaan. Yaitu peke4a-

an yang sama akan mendapatkan up ahyang sama. External
justice (keadrlan ekstemal) ialah kesamaan jumlah pemba-
yaran di perusahaan lain bagi pekerja yang peke{aannya
sama.

5) Reward desired behevior (memberikan penghargaan terha-
dap perbuatan yang diinginkan). Gaji hendaknya dapat me-
nguatkan tingkah laku yang diinginkan (desired behavior),
sebagai insentif (perangsang) terhadap perbuatan yang seru-
pa di masa datang. Peke{aan yang baik, pengalaman, loyali-
tas, tanggung jawab, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya
dapat diberi penghargaan melalui suatu rancangan pemberian
kompensasi yang efekif.

6) Control costs (pengontrolan biaya). Program kompensasi ra-
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sional membantu suatu organisasi dalam memperoleh dan

mempertahankan tenaga kerja dengan biaya yang rasional.
Tanpa adanya upah dan struktur gaji yang sistematis, organi-
sasi tersebut akan mengalami pemberian upah/gaji yang ber-
lebih atau kurang terhadap karyawan-kary awannya.

7) Comply with legal regulation (mengikuti aturan yang sah).

Seperti halnya dengan aspek-aspek manajemen yang lain,
administrasi upah dan gaji selalu menghadapi hambatan-
hambatan. Suafu program pembayaran yang benar selalu
memperhatikan hambatan-hambatan dan berusaha selalu
patuh dengan aturan-aturan yang mengatur pembayaran gaji
(kompensasi) karyawan.

8) Further administrative fficiency(mengutamakan effisiensi
administrasi). Untuk mencapai tujuan-tujuan lain dari mana-
jemen penggajian yang effektif, para spesialis upah dan gaji
mencoba merancang program sedemikian rupa agar dapat
diatur secara effisien. Akan tetapi effisiensi administrasi hen-
daknya sebagai pertimbangan yang keduajika dibandingkan
dengan tuj uan-tuj uan lainnya. Melalui langkah- langkah ini,
tingkat penggajian yang memadai bagi setiap pekerjaan dapat
ditentukan.

Untuk melengkapi pemahaman tentang tujuan kompensasi beri-
kut beberapa pakar yang memberikan pengertian tersendiri menurut
sudut pandang mereka. Menurut Cascio (2003) tujuan kompensasi
adalah keadilan ataufairness yang dinilai dari tiga dimensi yaitu:

l) Internal justice. In terms of the relative worth of individual
jobs to an organization, are pay rates fair?
(Yakni, jika dipandang dari nilai ralatif setiap jabatan terha-
dap sebuah organisasi, apakah tingkat pembayarannya adil).

2) External justice. Are the wages paid by on organization
"fair" in terms of competitiye market rates outside the or-
ganization?
(Yakni, apakah gaji atau upah yang dibayarkan oleh sebuah
organisasi adiljika dibandingkan dengan tingkat upah yang
dibayarkan organisasi sejenis).
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3) Individual justice. Is each individual's pay "fair" relative
to that of other individuals doing the same or similar.jobs?
(Yakni, apakah imbalan yang diterima oleh seseorang 'oadil"
jika dibandingkan dengan imbalan yang diterima oleh orang
lain yang mengerjakan pekerjaan yang sama atau sejenis).

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut Malayu Sp.
Hasibuan (2002), antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, ke-
puasan kerj4 pengadaan efektil motivasi, stabilitas karyawan, disiplin
serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. Tujuan balas jasa hen-
daknya memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan dapat
memenuhi kebufuhannya, pengusaha mendapat laba, perafuran peme-
rintah harus ditaati dan konsumen mendapat barang yang baik serta
harga yang pantas. Sedangkan menurut Hani Handoko (Z}O}),tujuan
pemberian kompensasi yang hendak dicapai melalui administrasi kom-
pensasi adalah: (a) memperoleh personaliayang qualified; (b) mem-
pertahankan para karyawan yang ada sekarang; (c) menjamin keadilan;
(d) menghargai perilaku yang diinginkan; (e) mengendalikan biaya-
biay a; dan (f) memenuhi peraturan-peraturan legal.

Pengertian Hani Handoko tersebut lebih menekankan pada perso-
nalia yang cakap seperti halnya dikatakan oleh Werther and Davis
mengingat perusahaan-perusahaan saling bersaing di pasarkerja untuk
mendapatkan personalia yang mampu berkompetisi dalam persaingan
global dengan memberikan nilai gaj i premi Qremium wage rate) y arrg
lebih baik untuk menarik karyawan yang potensial. Sejalan pendapat
tersebutjuga dipertegas oleh Marwansyah dan Mukaram (1999)bahwa
tujuan pemberian kompensasi yaitu: mendapatkan karyawan yang
qualified, mempertahankan karyawan yang sudah ada, menjamin
terciptanya keadilan, memberi penghargaan atas perilaku yang diha-
rapkan, mengendalikan biaya, mengikuti peraturan-peraturan atau hu-
kum yang berlaku, menumbuhkan saling pengertian dan membantu
menciptakan efi siensi administrasi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut tujuan kompensasi meru-
pakan alatyangefektif untuk memperoleh, menjaga dan memperta-
hankan tenaga kerja yang produktif; karena kompensasi (imbalan)
dapat dijadikan petunjuk tentang perilaku apa yang dihargai, maka
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kompensasi sangat potensial dalam memperngaruhi produktivitas
karyawan secara perorangan untuk mendorong lajunya perusahaan.

Jika terjadi kesalahan dalam menatanya menurut Werther and Davis
( 1996), hal ini akan berakibat buruk seperti banyaknya karyawan yang

mangkir (absen) ke{a, makin banyaknya keluhan, ketidakpuasan ter-

hadap pekerjaan, turunnya produktivitas dan tidak lagi terpenuhinya
rencana-rencana startegis. Werther and Davis (1996); Willy (1997);

Cascio (2003) mengatakan bahwa kompensasi merupakan motivator
terbaik dari sisi karyawan untuk menghargai dan meningkatkan kom-
petensinya.

C. Jenis-jenis Kompensasi

Setelah adanya keputusan seseorang untuk diangkat menjadi
peke{a pada sebuah organisasi/perusahaan, pada dasamya perusahaan

akan memberikan gajiiupah kepada karyawan yang merupakan
penghargaan atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya untuk
kepentingan aktivitas perusahaan yang mengangkat atau mempeke{a-
kannya. Dalam prakteknyajenis penghargaan tidak sekedar berbentuk

gaji/upah yang bersifat finansial, tetapi masih banyak bentuk lainnya.

Dalam pemberian kompensasi kepada karyawan dapat diklasifi-
kasikan menurut beberapa pakar. Untuk memudahkan pemahaman

tentang jenis-jenis kompensasi berikut pendapat beberapa pakar di
antaranya yang dikemukakan oleh Werther & Davis ( I 996) membagi

menjadi dua bentuk kompensasi yaitu:

1) Direct compensation: Based on criticaljobfactors and per'

formance. (Kompensasi langsung didasari oleh faktor-faktor
pekerjaan yang kritis dan prestasi kerja dari karyawan itu
sendiri).

2) Indirect compensationi They are usually exlended as a con'
dition of employment and are not directly related to pedor-
mance . (Kompensasi tidak langsung diberikan karena suatu

kondisi dari karyawan dan secara tidak langsung berhubungan

dengan prestasi ke{a).

Selanjutnya, dire c t c o mp ens at ion dibagi menj adi:
l) Compensation management (base wages and salaries).
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(Manajemen kompensasi terdiri atas gaji pokok dan upah).
2) Insentives and gainsharing (pay for performance as com-

mission & 6onrs). (Insentifdan kenntungan seperti komisi
dan bonus).

Sedangkan indirect compensation dibagi menjadi:

l) Social security (aminan sosial).
2) Unemployment compensation (kompensasi selama tidak

berkeda).
3) Extended medical insurance (memperluas asuransi medis).
4) Worker b compensation (pesangon\ .
5) Insurance benefit (Health-Related Insurance):

Medical Insurance (asuransi kesehatan).
Wsion Insurance (asuransi mata.;.
Dental Insurance (asuransi gigi).
Life Insurance (asuransi jiwa).

a-

b.

d.
6) Employee secuity beneJits:

Retirement secuiry (aminan pensiun)
7) Time off benefits:

a. Sick days (sakit).
b. Holidays and vacations (hari libur dan liburan).8) I4rork scheduling benefits:

^. Shorter work tim es (mempersingkat jam kerja).
9) Employee services (pelayanan karyawan): 

- -

a.

b.
c.

d.

E duc a t io nal as s i s tan ce (bantnan pendidikan).
Financial services (pelayanan keuangan).
Socia I sentices (pelayanan sosial)
Child care, relocations.

10) Administration of benefits and services.
Cafetaria banertt (benefit dalam bentuk kafetaria).

Sementara menurut Bernardi & Russel (199g) kompensasi
dibedakan menjadi dua yaitu:

* Direct compensation and indirect compensation.* Direct compensation is further dividind into two compo-
nents: l) the wage and salary program lbase salary, over-
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time etc), and 2) pay that is contingent onperformance (com-

mission bonuses, etc).

Indirect Compensation:
1) Employee welfare plan (program kesejahteraan karyawan):

All heatth care plans (seluruh program perlindungan

kesejahteraan).

Surviv or s b eneJits (tunjangan kematian).

D i s s ab ility pro gr am (program cacat).

2) Pensions plans, and other long term capital accumulation:

Profit sharing palns (bagi hasil).

Other thrift and saving plans (program tabungan dan

saham).

3) Time offprogram (progrart pembayaran selama tidak be-

kerja):
Yacation (liburan).

P er s onal daY s (acar a Pribadi)'
S abbatic als (cuti Panjang).
F am il itY I e av e (outi keluarga)'

4) Employee Service (pelayanan karyawan):

Tuition reimbursement plan (program pembayaran

kembali).
Child/family c are (perlhdungan keluarga)'

Housing and relocation services (pelayanan dan peng-

adaantemPat tinggal).
Employee assistance progran (program bantuan karya-

wan).
EmPl oYe e r e c o gnit i on Progr am'

5) Government Mandated Program (program mandat peme-

rintah):
Sosial securitY (aminan sosial)'

Unemployme'nt insurance (asuransi selama tidak be-

kerja).
Worker s' c omp ens at ior (pesangon)'

C ertain s t at e-mandat ed dis ab i lity pro gr am'

Lebih lanjut, Randal and Jakson (1997)jenis-jenis pemberian
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kompensasi berupa:

A. Kompensasilangsung:
1) Gaji pokok (termasuk pembayaranAplusan dan premi).
2) Pembayaran berdasarkan kinerja:

Bagian saham.
Pembayaran insentif.
Bonus.

3) Pembayaran berdasarkanketerampilan.

B. Kompensasi tidak langsung:
l) Perlindungan umum (diharuskan secarahukum):

Jaminan sosial.
Pengangguran.

Cacat.
2\ Perlindunganpribadi:

Pensiun.

Tabungan.

Bayaran tidak masuk kantor.
Pesangon tambahan.
Asuransi:
a. Pelatihan.
b. Sakit.
c. Acara pribadi.
d. Cuti kerja.
e. Liburan.
f. Masa istirahat.

3) Tunjangan siklus hidup:
Bantuan hukum.
Perawatan orang tua.
Konseling.
Biayapindahan.
Program kesehatan.
Perawatan anak.
Penghasilan.

Sedangkan menurut Notoatmodjo Soekidjo ( 1 998) jenis-jenis
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kompensasi terdiri atas :

l) Kompensasi langtng(direct compensation)yangberbentuk

upah atau gaji yang dikaitkan dengan prestasi dan hasil kerja.

2) Kompensasi tidak langsung (indirect compensation) yang
disebut kompensasi pelengkap dan tidak dikaitkan langsung

dengan prestasi kerja karyawan.

Selanjutnya dikatakan bahwa pemberian kompensasi pelengkap:

1) Upah untuk waktu tidak beke{a (time of benefit):

- Istilah periode makan dan periode ganti pakaian, tetap

memperoleh kompensasi dengan tidak memotong upah,/

eaji.
- Hari-hari sakit.

- Liburan dan cuti sakit.

- Tidak masuk kerja karena musibah, keperluan keluarga

yang tidak dapat ditinggalkan.
2) Perlindungan terhadap bahaya.

3) Program-programpelayanan:

- Program rekreasi.
Kafetaria.

- Perumahan.

Bea siswa pendidikan.

- Pelayanan konseling.
Pelayanan-pelayanan yang belum termasuk dalam pela-

yanan di atas misalnya pakaian seragam dan bonus.

4) Pembayaran kompensasi berdasarkan peraturan yang ber-

laku.

Secara umum bentuk kompensasi yang diberikan oleh pilak ma-

najemen kepada karyawan terdapat dua bentuk yaitu: (1) kompensasi

fl:nansial (Ji n a n c i a I c o mp en s a ti o n) dm kompensasi nonfin ansial (n o n -

financial compensalrolr). Kompensasi finansial tersebut memiliki dua

bentuk yaitu: (a) kompensasi finansial langsung yang bentuknya

berupa: upah, gaji, komisi, dan bonus; dan (b) kompensasi finansial

tidak langsung yang berbentuk: program asuransi dan kesehatan'

bantuan sosial untuk karyawan, tunjangan-tunjangan (pensiun,

42



kesehatan, kesejahteraan sosial dan beasiswa), dan ketidakhadiran yang
dibayar (liburan, hari-hari besar, sakit dan cuti hamil).

Kompensasi nonfinansial adalah kepuasan yang diperoleh oleh
karyawan yang bersumber dari: (a) peke{aan itu sendiri, dan (b) ling-
kungan fisik/psikologis di mana seseorang itu beke{a. Kompensasi
nonfinansial yang bersumber dari peke{aan itu sendiri dapat diberikan
oleh manajemen dalam bentuk: tugas-tugas yang menarik, tantangan,
tanggung j awab, peluang akan pengakuan, prasaan akan pencapaian,
dan kesempatan unhrk maju. Sedangkan kompensasi nonfinansial yang
bersumber dari lingkungan fisik atau psikologis di mana seseorang
beke{a yang dapat diberikan dalam benhrk: kebijakan-kebijakan ke{ a
yang sehat, supervisi yang kompeten, rekan sekerja yang menye-
nangkan, simbol stahrs yang tepat, kondisi lingkungan kerj a yang nya-
man, kompensasi kafetaria, minggu ke{a yang dipadatkan, dan sharing
pekeriaan.

Menurut Hadari Nawawi (2001) mengatakan bahwa dalam frrngsi
manajemen sumber daya manusia pada dasarnya bermaksud untuk
mewujudkan dan mengembangkan rasa aman dan kepuasan kerja di
lingkungan para pekerja. Rasa aman dan kepuasan tersebut merupakan
kondisi yang memungkinkan para pekerja bersedia bekerja keras
dengan disiplil dan moral kerja yang tinggi. Oleh karenanya kompen-
sasi langsung dan tidak langsung yang memuaskan dan adil, akan
memacu untuk berkompetisi dalam berprestasi dengan memacu
kompetensi secara maksimal.

D. PersyaratanKompensasi

Kriteriakompensasi menurutAnwarPrabu Mangkunegara (2000)
adalah: biaya, kemampuan membayar, kebutuhan, kekuatan ke4a,
tanggungjawab sosial, reaksi kekuatan kerja, relasi umum. Sedangkan
menurut Mohammad As'ad (2000) syarat-syarat untuk dipenuhi ter-
hadap rencana dan sistem upah yang baik adalah: (l) Adil bagi peke{a
dan pimpinan perusahaan; artinya karyawan jangan sampai dij adikan
alat pemerasan dalam mengejar angka-angka produksi karyawan. (2)
Sistem upah sebaiknya bisa mempunyai potensi untuk mendorong
semangat kerja karyawan dalam produktivitas kerja. (3) Selain upah
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dasar (standar) perlu disediakan pula upah perangsang sebagai imbalan
tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan. (4) Sistem upah yang
sebaiknya mudah dimengerti; artinya janganlah berbelit-belit meng-

akibatkan karyawan sulit memahaminya. Ini penting untuk menghi-
langkan adanya kesan prasangka bagi karyawan terhadap perusahaan.

Pengertian dal am syarat-sy arat kompensasi se sungguhnya harus

dipenuhi oleh perusahaan agar kedua belah pihak; baik karyawan mau-
pun perusahaan mengetahui dengan jelas yang menjadi kewajiban ma-

sing-masing dan secara terbuka dapat diketahui agar tidak terjadi kesa-

lahpahaman. Untuk itu dalam menyusun rencana kompensasi menurut

Moekijat ( I 999) harus dipikirkan dasar-dasar rencana yaitu: ( I ) Untuk
setiap pekerjaan yang sama harus dibayar gaji yang sama (equal pay

for equal work). (2) Upah minimum harus dapat mencukupi kebutuhan

hidup minimum. (3) Kekuatan membayar dari pemerintah. (a) Tinggi
rendahnya upah dari sektor partikelir untuk pekerjiurn yang sama.

Perbedaan upah yang terlalu besar akan menimbulkan angka per-

pindahan yang tinggi (turnover) . Hal ini dipertegas oleh Gozali ( 1 996)

maupun Nitisemito (1996) memberikan beberapa syarat yang sama

dan harus dipenuhi dalam memberikan kompensasi kepadakaryawan

agar mereka dapat melaksanakan pekerjaannya secara baik adalah:
(1) dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum, (2) dapat mengikat
karyawan agar tidak keluar dari perusahaan, (3) dapat menimbulkan
semangat dan kegairahan kerja, (4) besifat adil dan layak, (5) selalu

ditinjau kembali, (6) mencapai sasaran yang diinginkan, (7) meng-

angkat harkat kemanusiaan, dan (8) berpijak pada peraturan penrn-

dangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian persyaratan kompensasi tersebut terkandung

makna bahwa pihak partama adalah karyawan yang memikul kewa-
jiban dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan yang disebut bekerja

telah melakukan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya seba-

gai karyawan. Sedangkan pihak yang kedua adalah perusahaan yang

memikul kewajiban dan tanggung jawab memberikan penghargaan

atau ganjaran atas pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pertama yaitu

karyawan diharapkan menyesuaikan seperti yang telah digariskan
dalam persyaratan yang dimaksud. Perusahaan mengharapkan agar
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kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan memperoleh imbalan
prestasi kerjayang lebih besar dari karyawan;jadi nilai prestasi kerja
karyawan harus lebih besar dari kompensasi yang dibayar oleh per-
usahaan, agar perusahaan tersebut mendapatkan laba dan kontinuitas
perusahaan terjamin. Dengan demikian kedua belah pihak memiliki
tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangannya sehingga
kepentingan masing-masing dalam perusahaan dapat berjalan sesuai
rencana.

E. FaktonlirktorYang Mempengaruhi Kompensasi

Dalam pemberian kompensasi beberapa faktor yang mempe-
ngaruhinya menurut beberapa pakar seperti Cascio (2003), hal yang
mempengaruhi level kompensasi adalah: (l) legislation, (2) collec-
tive bargaining, (3) managerial attitudes and an organization's abil-
ity to pay. Sedangkan menurut Mondy, et al (2002:316) mengatakan
faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi karyawan adalah: (1)
compensation policies, (2) organizational politics, (3) abtlity to poy,
(4) compensation surveys, (5) expediency, (6) cost ofliving, (7) la-
bor unions, (8) the economy, (9) legislation.

Pendapat Cascio tersebut menitik beratkan pada perundang-
undangan, yang berlaku sebagai salah satu faktor yang menjadi perha-
tiannya; di samping faktor lain berupa perundingan secara kolektif
yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang mung-
kin terjadi bila timbul ketidakpuasan karyawan. Dengan demikian
sikap manajemen dan kesanggupan untuk membayar juga menjadi
pertimbangan mengingat bagaimanapun kemampuan suafu perusahaan
dalam membayar sangat diperhitungkan agar kelangsungan hidup
perusahaan dapat dipertahankan; demikian juga kelangsungan
pembayaran kompensasipun bisa berkelanjutan.

Sedangkan pendapat Mondy, di samping mempunyai kesamaan
terhadap: legislation, ability to pay, compensation policies, organi-
zational politics, labor unions; juga menekankan terhadap compen-
sation surveys, expediency, cost of living, the economy yaitu kom-
pensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan hasil survei
untuk mendapatkan kelayakan biaya hidup di mana mereka berada;
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hal ini juga tercermin dalam keadaan ekonomi di suatu tempat per-

usahaan berada.

Untuk mempertegas pemahaman terhadap faktor-faktor yang

dapat mempenganrhi kompensasi, beberapa pendapat para pakar di
antaranya adalah: Ivancevich (2002) factors inJluencing internally
consistent pay structures: (l) social customs, (2) economic, (3) pres'
sures, (4) organizational factor, (5) work requiremen (6) employee

background and qualifications, dan (7) employee acceptance.

Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000:84)
faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan kompensasi adalah: (1)
faktor pemerintah, (2) penawaran bersama antara perusahaan dan

pegawai, (3) standar dan biaya hidup pegawai, (4) ukuran perbanding-

an upah, (5) permintaan dan persediaan, (6) kemampuan membayar.

Sejalan kedua pendapat tersebut, Malalu SP. Hasibuan (2002)

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besamya kompensasi

antara lain: (1) penawaran dan permintaan tenaga ke{a, (2) kemam-
puan dan permintaan tenaga kerja, (3) serikat buruh/organisasi karya-
wan, (4) produktivitas ke{a karyawan, (5) pemerintah dengan undang-

undang dan keppresnya, (6) biaya hidupicost of living, (7) posisi
jabatan karyawan, (8) pendidikan dan pengalaman karyawan, (9)

kondisi perekonomian nasional, (10)jenis dan sifat pekerjaan.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut pada prinsipnya mempu-
nyai pendapat yang relatif sama namun masing-masing memiliki
penekanan yang sedikit berbeda. Ivancevich menekankan pada aspek

pressures, sedangkan Anwar Prabu Mangkunegara memberi pene-

kanan pada ukuran perbandingan dengan perusahaan-perusahaan

lainnya. Di sisi lain Malayu SP. Hasibuan rnemberikan penekanan

terhadap produktivitas, jenis dan sifat pekerjaan artinya semakin baik
tingkat produktivitas karyawan maka kompensasi yang diberikan
cenderung semakin tinggi; demikian pula terhadap jenis peke{aan
yang mengandung resiko relatiflebih tinggi menjadi perhatian dalam

memberikan kompensasi.

Tantangan/faktor-faktor yang mempengaruhi kebijaksanaan
kompensasi menurut Hani Handoko (2002) adalah: (1) penawaran

dan permintaan tenaga kerja; (2) serikat karyawan; (3) produktivitas;
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(4) kesediaan untuk membayar; (5) kemampuan untuk membayar;
(6) berbagai kebijaksanaan pengupahan dan penggajian; (7) kendala-
kendala pemerintah. Sedangkan menurut Hadari Nawawi (2001:32),
faktor-faltor yang mempengaruhi kompensasi lebih menekankan pada
biaya hidup dimana perusahaan tersebut berada; dalam arti bila
perusahaan berada di daerah geografis yang kurang kondusifdan di-
anggap biaya hidup lebih mahal karyawan akan cenderung menda-
patkan gaji yang relatiflebih besar.

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi kompensasi menurut
Hadari Nawawi (2001) adalah: (1) penawaran atau persediaan dan
permintaan tenaga kerja di pasaran tenaga kerja; (2) organisasi serikat
pekerja; (3) kemampuan membayar; (4) produktivitas; (5) biaya hidup;
dan (6) peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas oleh Mulia Nasution
(2000), pemberian kompensasi balas jasa kepada karyawan sangat
dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi yang ada pada perusahaan dan
faktor dari luar perusahaan yaitu: dari dalam perusahaan meliputi:
berat ringannya suatu pekerjaan, kemampuan kerja dari karyawan ter-
sebut, jabatan atau pangkat dan pendidikan, lama bekerja dan ke-
mampuan perusahaan. Sedangkan dari luar perusahaan yaitu: peraturan
pemerintah, biaya hidup tawar menawar serikat pekerja, letak
geografis, dan pasar tenaga kerja.

Jelaslah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi
karyawan dari beberapa pakar tersebut tidak jauh berbeda satu sama
lainnya tergantung dari penekanan mana mereka fokuskan karena
secara prinsip mereka mempunyai kesamaan. Satu sisi mereka mene-
kankan seperti kemampuan dan pengalaman, berat ringannya suatu
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya; namun faktor lain seperti
kemampuan perusahaan untuk membayar berdasarkan letak geografis
maupun ketentuan perundang-undangan menjadi perhatian serius
dalam penetapan kompensasi karyawan.

Dalam penelitian ini, kompensasi karyawan yang diteliti mengacu
pada Werther and Davis (1996) karena dalam pemberian kompensasi
langsung didasari oleh faktor-faktor pekerjaan yang kritis dan prestasi
kerja dari karyawan itu sendiri, sedangkan dalam kompensasi tidak
langsung yang diberikan karena suatu kondisi dari karyawan dan secara
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tidak langsung berhubungan dengan prestasi kerja. Kompensasi

tersebut meliputi:(l) Kompensasi langsung terdiri dari: gajilupah,

komisi, dan bonus. (2) Kompensasi tidak langsung terdiri atas: Le-
gally mandated benefits: jaminan sosial, kompensasi selama tidak
bekerja, pesangon; Voluntary (fringe benefit): benefit asuransi yang

berhubungan dengan kesehatan (asuransi: kesehatan, mat4 gigi, jiwa),

benefit dalam bentuk jaminan karyawan (pensiunan, pensiun dini),
benefit di saat tidak bekerja (sakit, hari libur, liburan, dan cuti), pela-

yanan karyawan (bantuan pendidikan, pelayanan keuangan, penem-

patan tempat tinggal).
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BAB TV
KOMPETENSI

A. PengertianKompetensi

Pengertian dasar komp etensi (c omp e t e nc e) adalah kem ampuan
atau kecakapan, merupakan padanan kata yang berasal dari bahasa
Inggris y aittt p rofi c i e ncy ; kata ini serin g digunakan untuk pengertian
kemampuan berperingkattinggi. Pengertian lain dari kompetensi ber-
asal dari bahasa latin adalah competentia yangberarti kesesuaian. Kata
kompetensi sering dipergunakan untuk merefleksikan kemampuan
seseorang pada bidang-bidang tertentu atau keterampilan tertentu
seperti: komunikasi verbal, keterampilan presentasi, pengetahuan
teknis, pengendalian stres, kemampuan perencanaan serta keterampilan
pengambilan keputusan.

Pendapat para ahli mengenai kompetensi yang diperoleh melalui
berbagai penelitian, studi maupun eksperimen mampu memberikan
gambaran dalam melakukan pendekatan terhadap aspek-aspek kritis
yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Kom-
petensi karyawan merupakan salah satu variabel dalam pembentukan
kinerja karyawan mengingat adanya kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan itu sendiri. Kondisi demikian sangat mungkin terjadi,
sebagaimana diungkap oleh Watson (1999) yang menyatakan bahwa
keberadaan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tingkat kompe-
tensi para pegawainya di dalam perusahaan tersebut; kuncinya adalah
seberapa baik perusahaan tersebut mampu menggalang energi dan
telema dari para pegawainya (Bonn, 2001). Hal ini dipertegas oleh
Kroll (1997) bahwa para pegawai yang memiliki keterampilan profe-
sional dan kompetensi yang tinggi, mampu untuk tidak saja melakukan
pengembangan secara terbatas pada lingkup perusahaan; tetapi mampu
pula pada saat yang bersamzurn melakukan identifikasi untuk perkem-
bangan di masa yang akan datang.

Karyawan yang kompeten biasanya memiliki karakter sikap dan
perilaku serta kemampuan kerja yang relatif stabil ketika menghadapi
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suatu situasi tertentu di tempat ke{a. Hal ini dapat terbentuk dari sinergi

antara watak, konsep diri, motivasi intemal, dan kapasitas pengetahuan

kontekstualnya sehingga karyawan menghadapi pekerjaan dengan

tenang, penuh rasa percaya diri dan cepat dapat mengatasi
permasalahan ke{a; oleh karenanya secara terbuka dapat meningkat-
kan kualitas diri melalui proses pembelajaran. Karyawan yang ber-

sangkutan dapat terdorong rasa yang kuat untuk mengerjakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya secara efektifdan efisien; secara

psikologis akan memberikan pengalaman ke{a yang bermakna dan

memiliki rasa penuh tanggung jawab. Hal iri sesuai pendapat Budi
W. Soetjipto (2002) bahwa ada kaitan yang positifantara kompetensi

dengan kinerja, sehingga diharapkan dengan memacu kompetensi

maka kinerja akan dapat ditingkatkan. Dipertegas pula oleh Becker,

et al (2001) bahwa kompetensi yang berhubungan dengan pengetahu-

an, keterampilan, kemampuan atau karakteristik personal individu
berpengaruh langsung terhadap kine{a karyawan. Dalam studi empi-

rik juga ditemukan bahwa kompetensi individu berpengaruh positif
dan signifftan terhadap kine{a dengan sumbangan pengaruh sebesar

0,728 (Dyah Kusumastuti, 2001).

Sejalan usaha-usaha mengembangkan pikiran visi global untuk

menghadapi tantangan-tangan yang diperlihatkan dalam atribut-atribut
yang kristis seperti: 1) dari konsep geografrs (dimana) ke konsep bisnis

(bagaimana); 2) dari fokus sentralisasi versus desentralisasi; 3) dari

sudut mekanistik ke sudut holistik; 4) dari isolasi yang terkecil ke

kebebasan tanpa batas; 5) dari tidak ditentukan ke jaringan kepercaya-

an; 6) dari keberadaan geografis ke lokal budaya yang dapat diterima;

7) dari pengawasan terpusat ke manajemen induk; 8) dari duplikasi

sumber daya ke mengambil manfaat dari skala; 9) dari streotipe

komonikasi vertical kejaringan komunikasi; 10) dari fokus kejangka
pndek ke gambaran j angka panj ang.

Untuk menghadapi tantangan atribut yang diperlihatkan di atas,

maka kesiapan perubahan pola pikir ke dalam sikap dan perilaku

menuntut kesiapan dalam kompetensi teknis, proses dan kerjasama

ke dalam kepemimpinan global. Tanpa mendalami hal-hal yang terkait

dalam kerja global tersebut sangat sulit untuk menjembatani jarak,

budaya dan waktu dalam menuju keberhasilan melaksanakan visi glo-
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bal pada dunia ekonomi tanpa batas.

B. Kompetensi Dalan Kerja Global

Bertitik tolak dari landasan membangun dan mengembangkan
kebiasaan produktif dalam budaya sebagai sarana untuk memasuki
kerja global, maka kebutuhan atas pandangan yang luas tentang
perubahan, peluang dan tantangan yang dihadapi. Dalam sepuluh
atribut kritis yang dikemukakan di atas memberi daya dorong kepada
untuk mendalami kompetensi leknis, proses dan ke{asama untuk
mendukung kebiasaan produktif ke dalam kemampuan mengelola
secara efektifterhadap masalah-masalah seperti: I ) menetapkan pilihan
yang meyakinkan dan terinformasi tentang lingkungan kerja global;
2) menerapkan pengetahuan tentang budaya dalam lingkungan bisnis
global dengan tindak lanjut tindakan; 3) memanfaatkan teknologi
informasi; 4) beke{a lebih efektif dengan tim; 5) bekerja secara
percaya diri dan kolaboratif; 6) mendukung pembelajaran budaya
mengenai diri sendiri dan orang lain; 7) praktek lintas budaya dan
manajemenjarakjauh; menglola proses bisnis melintasi jarak, waktu
dan budaya; 9) menyatukan alat dan teknik elektronika dan manusia;
I 0) memfokuskan aktualisasi pengetahuan globalisasi regionalisasi.

Meningkatkan kompetensi unhrk memecahkan hal_hal yang diper_
lukan mendorong untuk mendalaminya melalui peningkatan ke6iasaan
produktif (ilmu/informasi, pengetahuan/ keterampilan, keinginan/niat)
dengan memberikan fokus pada:

Komptensi teknis

Meningkatkan kemampuan mengelola hubungan tim dengan
perangkat kelompok dengan membangun kebiasaan produktif daLm
pemanfaatan sistem teknologi informasi (STI) sebagai perangkat ke_
Iompok global (mendalami konsep dasar, teknologi, apliLsi, p-engem_
bangan dan pengelolaan STI). Dengan mendalami pi.""gt ai tjo-_
pok global tersebut berarti mampu membangun dan melngelola apa
yang disebut: 1) komunikasi kelompok; 2) memori kelompJk; 3; pen-
duklng proses kelompok. Banyak fungsi tersebut ke datum apti*asl_
aplikasi terpisah akan melebur ke dalam sistem operasi atau tahkan
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perangkat keras kedalam usaha untuk membangun "sistem informasi
kelompok".

Penguasaan kompetensi teknis tersebut, akan mampu memba-

ngun pondasi ke dalam organisasijaringan yang layak dengan meman-

faatkan teknologi sistem komputer dan teknologi sistem telekomuni-

kasi dengan mengintergrasikan ke dalam aplikasi sistem teknologi

nformasi di fungsi-fungsi, aplikasi sistem teknologi informasi di level

organisasi dan aplikasi ekstemal ke dalam sistem informasi stratejik

dan sistem inter organisasi.

Penguasaan Fasilitasi Proses

Kepimpinan adalah berkaitan dengan proses, oleh karena itu peran

kepemimpin adalah juga guru sehingga ia harus memiliki kemampuan

melaksanakan fasilitasi untuk mempengaruhi orang lain. Dengan

kemampuan itu, diharapkan mampu menjadi pemimpin tim untuk

mengelola arah persfektif, posisi masa depan dan kinerja dalam kerja

global. Dengan keteladanan itu, akan mampu memotivasi ke dalam

kerja kelompok tim sebagai keterampilan abad baru untuk mem-

bangun: l) Kepribadian ke dalam (sabar dan tekun, stabil dalam

emo;ional, siap menghadapi kgagalan, berpikir terbuka, rasa humor,

rendah hati dan kekuatan dalam brimajinasi); 2) Berkaitan dengan

pekerjaan (berpikir sistem, mampu mengambil keputusan, mampu

mendesak batas-batas budaya, membentuk perilaku yang dihargai,

membaca isyarat bisnis lintas budaya, mengadaptasi, memiliki kom-

petensi ke dalam intergrasi teknis, informasi, organisasi dan mana-

jemen); 3) intelektual ke dalam (rasa ingin tahu, membangun dan

membina.hubungan pribadi, kepekaan terhadap nilai, bermotiva-si

dalam kerja lintas buday4 pengetahuan sejarah dan sosial)'

Penguasaan Keriasama KelomPok fim

Kerjasama kelompok tim ke dalam kerja global akan sangat diten-

tukan oleh peran kepemimpinan kolaboratif yang mampu menanam-

kan pengaruh untuk membangun dan mengembalgkan konektivitas

manuia lang tidak dapat digantikan dengan hanya menerapkan sistem

teknologi informasi. Oleh karena itu, yang menjadi masalah bagai-

52



mana cara aplikasi teknologi memungkinkan tim memelihara kaitan
manusia dalam lingkungan kerja global dalam: 1) mengatasi waktu;
2) memelihara identitas tim; 3) menciptakan landasan bersama di ruang
cyberspace ; 4) bekerja tanpa kontek; 5) pengambilan keoutusan jarak
jauh; 6) pembagian informasi.

Sejalan dengan hal-hal di atas, harus mampu membangun dan
mengembangkan pembinaan tim kerja global dengan langkah tindakan
apa yang disebut: l) orientasi; 2) membina rasa saling percaya; 3)
klarifikasi tujuan/peran; 4) komitmen; 5) implementasi; 6) mening-
katkan kinerja tinggi; 7) kesiapan mengadaptasi perubahan.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas, maka diperlukan kejelasan
rumusan pedoman praktis untuk tim kerja gtobal ke dalam apa yang
disebut: I ) ciptakan dukungan komunikasi; 2) gnakan pedoman multi_
budaya; 3) membangun saling percaya; 4) merancang ulang proses-
proses keia untuk lingkungan kerja global; 5) mengelola berdasarkan
tolak ukur; 6) manfaatkan teknologi dalam mengembangkan kreatifitas
dan inovasi; 7) menguasai dalam pelaksanaan manajemen lintas
budaya; ciptakan berbasiskan analisis strategis ke dalam pemikiran
adaptasi ke dalam polapikir yang menekankan menghindari masalah
daripada memecahkan masalah.

Untuk dapat melaksanakan pemahaman persfektif multibudaya
ke dalam kepemimpinan global sangat ditentukan oleh usaha-usaha
yang berkelanjutan untuk meningkatkan kebiasaan yang produktifke
dalam penguasaan teknis, proses dan kerjasama sebagai landasan yang
kuat ke dalam kepemimpinan kolaboratif global. Jadi pelaksanaan
multibudaya sangat berperan ke dalam apa yang disebut lingkungan
kerja global untuk menjembatani jarak, budaya dan waktu, sebagai
kerangka pikir dalam menembus ketidakpastian perubahan dalam
konsumen global, pengetahuan sebagai produk global, korporasi glo_
bal dan pekerjaan global. Dengan demikian melaksanakan pemiki-ran
intuitif yang memberikan arah dalam keputusan persfektif, pikiran
jangka panjang memberikan arah dalam keputusan posisi masadepan,
dan pemikiran jangka pendek memberikan arah kinerja tahuna; ke
dalam lingkungan kerja global, akan menuju keberhasilan dalam
pelaksanaannya bergantung pemimpin global yang efektif
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C. Knowledge workers dalam Menghadapi Persaingan

Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks dan

perubahan tingkungan ekstemal yang semakin cepat sebagai akibat

globalisasi, perusahaan dituntut untuk melakukan berbagai perubahan;

salah satunya adalah perubahan dalam pengelolaan Sumber Daya

Manusia (SDM) karena merupakan faktor penggerak yang sangat

penting dalam menenh,rkan keberhasilan organisasi. Sebagai eksistensi

organisasi di masa yang akan datang setidaknya dapat dipengaruhi

oleh kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, pemilikan core

c o mp e t e n cy, kemampuan menan gani diversitas dan membentuk orga-

nisasi sebagai ,Lnowing organization (Tandelilin' 2004). Knowledge

workers akan meniadi kebutuhan dan handalan utama bagi organisasi

untuk menghadapi persaingan dan merupakan hal yang tidak bisa

dihindari; hanya memiliki SDM berkompetensi tinggi yang sesuai

dengan kebutuhan organisasi disertai kemampuan pengelolaan yang

benar akan mampu melahirkan inovasiinovasi yang bemilai tinggi

bagi perusahaan (Sims, 2001).

Dalam usaha membuat kondisi perusahaan menjadi kondusifbagi

SDM untuk mau berkonsentrasi secara optimal diperlukan usaha keras

dari p ihak manaj erial, karena peningkatan aktivitas perusahaan sebagai

akibat perubahan lingkungan bisnis menyebabkan pihak manajemen

harus lebih meningkatkan kontrol atas kompetensi karyawannya'

Sebagai konsekuensinya adalal perusahaan harus memiliki SDM yang

mampu beradaptasi dalam menghadapi berbagai perubahan global

untuk memenangkan Persaingan.

Industri perhotelan sebagai industrijasa, dalam produksi dan kon-

sumsi yang terjadi secara bersamaan; dalam menghadapi berbagai

situasi global membutuhkan kompetensi karyawan yang mampu ber-

adaptasi agar permasalahan dalam melaksanakan pekerjaan dapat

tertangani iecara baik; untuk itu dibutuhkan kompetensi yang cukup

unik dan relatifberbeda dengan bidang manufaktur. Penelitian gabung-

an yang dilakukan oleh Universitas Shefield Hallam dan Universitas

Souttranpton di Inggris berhasil mengidentiflkasi faktor penyebab

tingginya kegagalan perusahaan dalam mengakuisisi kompetensi yang

,n"-n-drri.,rn g t"-u-puan dan keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu
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sangat sedikitnya perusahaan yang memasukkan kompetensi-kom-
petensi yang harus dikuasai oleh organisasi perusahaan dalam berbagai
jenis pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawainya.
Konsekuensinya adalah banyaknya sumber daya manusia perusahaan
yang tidak mampu mengimbangi perubahan lingkungan bisnis dan
gagal dalam mengantisipasi serta merespon pasar yang semakin
kompetitif (Ottewill, 2000).

Selain itu, yang berpengaruh secara langsung pada proses pemba_
ngunan kompetensi perusahaan menurut Drejer (2000) adalah: (1)
teknologi, (2) orang lain yang tertibat dan ada di sekrtamya, (3) struktur
organisasi, serta budaya perusahaan. Industri perhotelan dalam hal
ini harus mampu mengelola kompetensi karyawannya karena perkem_
bangan kompetisi dewasa ini lebih merupakan kompetisi antuiko.p"_
tisi dari masing-masing perusahaan. Faktor kemenangan terletak pada
seberapa baik suatu organisasi melakukan pengelolaan kompeiensi
yang ada di perusahaannya dan dengan baik mengarahkan pada suatu
benttk distinctive tertentu yang tidak mudah ditiru; dan kesemuanya
berpulang kepada kemampuan manajemen dalarn menangani dan
mengakuisisi keterampilan-keterampilan yang relavan dan dibutuhkan
oleh industrinya masing-masing (Horton, 2000).

.. Menurut McCain (1996) salah satu kompetensi pegawai yang
dipandang memegang kunci sukses di era globalisasi adjun m_p"_
tensi dalam berkomunikasi, karena pada dasamya perkembangan dan
sebaran kultur yang sedemikian bervariasi ."nuntot entita; bisnis
untuk mampu menyesuaikan diri, sehingga setidaknya pegawai memi_
liki kompetensi yang terdiri dari empai a.ea yaito: itiUatrasa, izyperan dan no[na-norrna, (3) kemampuan mengembangkan pembi_
caraan yang bersifat afektif, dan (4) komunikasi terapan_

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha
pada industri akan sangat tergantung pada seberapa baik lan tepat
perusahaan dalam melakukan antisipasi melalui aktivitas akuisisi ko _

petensi, memilih strategi peningkatan kompetensi yang tepat, serta
kemampual dalam pembagian peran seluruh unsur didal;;;;"_
an yang didasarkan pada jenis dan tingkatan kompetensi masing-
masing individu yang ada (Johnston, 1999). MenuruiBauman (1997)
pembagian peran dari seluruh unsur yang ada di dalam perusahaan
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sesuai kompetensi masing-masing tersebut merupakan kunci sukses

perusahaan dalam menghadapi persaingan, yang mensyaratkan keterli-

batan seluruh keterampilan dan pengetahuan dari seluruh pihak dengan

irama dan tempo yang sama Pula.

Pada dasamya industri perhotelan dijalankan oleh masing-masing

peran yang ada di dalam unit-unit aktivitas, maka hal yang harus

disadari bersama adalah setiap peran di dalam pekerjaan membutuhlan

kompetensinya masing-masing dan kebutuhan tersebut selalu ber-

kemiang dan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu Dengan de-

mikian, untuk dapat mengetahui apakah kompetensi tertentu telah se-

suai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada, menurut Robotham

(1996) berpentlapat bahwa kompetensi haruslah dapat diukur; dan

hal in ibarudapardilakukan secara fair apabila pengukuran dilakukan

untuk sektor-sektor tertentu, mengingat kompetensi hanya relevan bila

dihadapkan kepadaketerampilan-keterampilan tertentu dalam industri

yang tertentu Pula.

Dalam menetapkan apakah suatu perusahaan telah memiliki

kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, menurut Kuglin ( 1998) seti-

daknya terdapattiga kriteria yaitu: (1) kompetensi yang dimilikiiarus

.urrpu -".p"roieh akses dalam berbagaijenis pasar yang ada' (2)

.".iliti kor,ttib,rsi yang cukup signifikan bagi pemanfaatan pelang-

gan dan produk atau pelayanan yang dihasilkan, dan (3) sulit untuk

iiti- ot.t pesaing t;rdekat sekalipun' Hal senada diutarakan.oleh

Reed & Defrllppi (i SeOl batrwa aktivitas-aktivitas dapat menghasilkan

k"unggulan kompetitif jangka panjang hanya jika: (1) aktivitas-

aktivitl tersebut unik, (2) sulit untuk diwujudkan dan ditiru' dan (3)

ada ambiguitas kausal antara aktivitas dengan kinerja'

Brocklesby ( 1995) mengatakan bahwa terdapat hubungan kausal

antara sikap komitmen dengan kinerja karyawan selama ini dianggap

iasitr turang aipaframi; yang dapat mengakibatkan rendahnya kinerja

karyawan iit sendiri. Oleh karena itu perusahaan dituntut harus

...ititi t 
".u-puan 

dalam hal: (1) mengidentifikasi misi dan tujuan

organisasi, (2) mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibu-

tufrkan untui-mencapai tujuan tersebut, dan (3) memperoleh kom-

petensi yang dibutuhlan dan unik tersebut melalui proses rekrutmen

I"nu ."Lrci ** pemberian pelatihan dan pengembangan atau pula
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dengan penerapan budaya perusahaan tertentu yang mampu memaksa
seluruh individu di dalam organisasi berprilaku sesuai dan mendukung
pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Hal ini dikatakan Robotham
(1996) bahwa secara umum kompetensi yang diperlukan oleh sese-
orang dapat diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun
pengalaman.

Bila dilihat dari hasil beberapa kaj ian, tetah berhasil menemukan
beberapa macam unsur sesuai hasil kajian mereka; hal tersebut menun-
jukkan betapa pentingnya dalam mengukur suatu kompetensi yang
tepat agar menghasilkan kinerjayang tepat pula. Hart berhasil mene-
mukan l5 unsur dalam kompetensi pada pegawai di bidangjasa ritel
(eceran) masing-masing adalah: (l ) Orientasi pencapaian prestasi, (2)
Pemikiran analisis, (3) Memiliki kemampuan dalam berhadapan
dengan kondisi serba tidak pasti, (4) pengambilan keputusan, (5)
Kepemimpinan, (6) Kerjajejaring, (7) Komunikasi lisan, (8) Dorongan
pribadi dan inisiatif, (9) Kemampuan untuk membujuk, (10) perenca_

laan dan pengorganisasian, (l l) Kepedulian terhadap hal_hal yang
bersifat politik, (12) Kesadaran terhadap diri sendiri dan pengem_
bangan diri, ( l3) Kerja kelompok, (14) Tingkatan pengetahuan dan
keterampilan yang dimiliki, dan (15) Komunikasi (Hart, 1999).

Pada intinya kompetensi tersebut menurut Marshall (1997) dalam
Boutler (1999:51) dibangun oleh enam unsuryang meliputi: (l) kete_
rampilan, yaitu sesuatu yang membuat pegawai dapat melakukan
pekerjaan dengan baik, (2) pengetahuan, yaitu tingkat ke,mengerti,an
pegawai akan sesuatu secara spesifik, (3) peran sosial, yaitu sosok
yang diperlihatkan dihadapan masyarakat, (4) citra pribadi, yaitu pan_
dangan akan suatu nilai yang bersifat pribadi, (5) ciri pembawaan,
yaitu karakteristik yang sejak lama dimiliki oleh pegawai, dan (6)
motill yaitu pikiran bawah sadar dan preferensi yang mendorong
perilaku seseorang.

Menurut Virtanen (2000) bidang pelayanan publik di Amerika
menunjukkan bahwa terdapat lima jenis kompetensi yang harus
dimiliki bagi para manajeryang bergerak di bidang pelayanan publik
yaitu: (1)-kompetensi yang menyangkut bidang pekerjaan, (2) kimpe_
tensi profesional berkaitan dengan bidang ilmunya, 13; kompetensi
administrasi, (4) kompetensi politik, dan (5) kompetensi etika. Bahkan
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menurut McBerAssociates terdapat 19 kompetensi generik yang harus

dimiliki oleh para manajer handal, tetapi tidak semua peke{aan ter-

tentu membutuhkan kompetensi lain di luar ittt; Company telah

menerbitkan kamus yang berisi setidaknya 400 indikator perilaku yang

mampu mendefinisikan 216 kompetensi yang dapat ditemukan lebih

kurang 300 model kompetensi (Hartonm, 2000).

Dalam studi kompetensi, pada saat ini setidaknya terdapat tiga

pendekatan yang dipergunakan masing-masing: (l) Pendekatan ala

Amerika memandang bahwa kompetensi sebagai karakteristik yang

dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang terbaik, pendekatan ini
juga disebut sebagai kompetensi prilaku yang dimotori oleh David

McClclland, (2) Pendekatan ala Prancis berpendapat bahwa kompe-

tensi merupakan resultasi dari beberapa elemen psikologi yang ber-

basis kepada citra diri seseorang; pendekatan ini diprakarsai oleh

Claude iavyJeboyer seorang profesor psikologi, (3) Pendekatan ala

Inggris yang merupakan proses sertifikasi dan akeditasi atas kompe-

tensi-kompetensi tertentu, pendekatan ini dimotori oleh Penerapan

MCI (Maiagement Charter Initiative) dar NCVO Qnafional Council

fo r Vo c at ional Qualif c atio ns ).
Dalam kaitan dengan kompetensi pegawai Spencer & Spencer

( 1999), berpendapat bahwa kompetensi karyawan merupakan kompe-

tensi seseorang yang digambarkan sebagai karakteristik dasar seoftrng

pekerja yang menggunakan bagian kepribadiannya yang paling dalam

i- auput."-p"ngaruhi prilakunya ketika ia menghadapi peke{aan

yung ukhi.yu b"rpengaruh pada kemampuan untuk menghasilkan

prestasi kerjanya. Kompetensi yang berhubungan dengan pengetahu-

an, keahlian, kemampuan atau karakteristik personal individu berpe-

nganrh langsung terhadap kinerja karyawan (Becker, et al, 200l;-Hans'

Z6oo; surya Diarma,2002; Ainsworth, et aL,2002; Martin' 2002)'

Lebih lanjut, kompetensi terbentuk dari 5 karakteristik yaitul (l) mo'

,ives (motifl, (2) traits (watak), (3) self-concept (konsep diri)' (4)

fuowiedge (pengetahuan), dan (5) sizl/ (keterampilan) Spencer &

Spencer (1999).

Jenis atau tingkat kemampuan mempr'rnyai implikasi praktis un-

tuk perencanaan sumber daya manusia seperti nampak pada Gambar

4.1 ierikut dimana karakteristik orang-orang mengenai pengetahuan
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Lebih lanjut, pengertian kompetensi yang diberikan oleh Spen-
cer & Spencer senada dengan pengertian yang diberikan oleh Alain
Mitrani, et al (I992)yain "Acompetency is dertned as an underlying
characteristic ofan individual which is causally related to effective
or superior pelformance in ajob". Kompetensi dapat dihubungkan
dengan capaian secara sederhana bahwa motivasi, watak, konsep diri
dan pengetahuan yang dibangun oleh suatu situasi dapat mempenga-
ruhi perilaku trampil yang pada gilirannya dapat mencapai kineqa
optimal seperti Gambar: 4.2 berikut.

The lceberg Model

SKiII

Knowlcdge

Surface Most
exsily developed

Core Personaliry: Most
difratt to develop

Gambar: 4.1 Centraland Surface Competences
Sumberi Spencer & Spencer (1999).

Set-Concept
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dan kemampuan keterampilan cenderung kelihatan ke permukaan dan
secara relatif berkembang; dimana pelatihan adalah cara yang paling
hemat biaya unhrk menjamin kemampuan karyawan, sedangkan pusat

keperibadian seperti konsep diri, watak, dan motivasi lebih tersem-
bunyi serta relatiflebil sukar berkembang maupun untuk dinilai.
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'lntent

Inlegruled Management of Hurnan Resoarces

'Action' 'Oulcome

skiil
-Motive
-Trait
-Self-concept
-Knowledge

Example : Achievement Molivation

(fu ality, pr oduc t iv ity,
sales,earnings)

'Doing better'
-Competitton with

slandars ofexcellence
-Unique occomlishment

New producls, service,
and processes

Gambar: 4.2 Competency Causal Flow Model
Sumber: Alain Mitrani, et al. (1992).

Personal
Characteristics

Behaviour Job
Performance

Achievement ContinuousGoal setting,
personal

responsibility, use

offeedback

Innovation

Pengertian ini merupakan gambaran dasar dari karakteristik
individu yang dihubungkan dengan kinerja yang superior maupun
efektif dengan karakteristik yang meliputi:

o Motive: the underlying need or thought patterthat drives,
directs and select an individual's behevior; eg the needfor
achievement.

c Trait: a general disposition to behove or respond in a cer-
tain w ay ; for instance w ith self-confidence, self-control, stres s

resistance or'hardiness'.
o Self-concept: (attitudes or value) measured by respondent

tests that ask people what they value, what they think they
do or are interested in doing.
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a Content lcnowledge: offacts or procedures, either technical
(how to trouble-shoot a defective computer) or interpersonal
(techniquesfor effictivefeedback), as measured by respon-
dent tests. Most findings show that content lcnowledge by
inself rarely distinguishes superior from average perform-
ers.

Cognitive and behevioural skills: either coyert (eg deduc-
tive or inductive reasoning) or obseryable (eg active listening
skills).

a

Dalam penelitian ini kompetensi karyawan yang dipergunakan
adalah Generic Competencies model dari Spencer & Spencer (1999)
dan Hart (1999) karena menurut teori bahwa kompetensi individu
merupakan karakter sikap dan perilaku atau kemampuan individu yang
relatif bersifat stabil ketika menghadapi suatu situasi di tempat kerja
dan kompetensi berikut dapat diamati serta diukur pada karyawan
hotel bintang. Kompetensi tersebut terdiri atas: (l ) achievement ori-
entation (orientasi untuk berprestasi), (2) initiative (inisiatif), (3) in-
formation seeking (pencarian dan pengumpulan inform asi), (4) im-
pact and influence (kemampuan memberi dampak dan pengaruh),
(5) developing others (kemampuan mengambangkan orang lain), (6)
directiveness/assertiveress (keberanian memberi perintah atas
jabatan), (7) teamwork and cooperation (kerjakelompok dan kerja-
sama), (8) team leadership (kemampuan memimpin kelompok), (9)
analytical thinking (kemampuan berpikir analitis), (10) conceptual
thinking (kemampuan berpikir konseptual), (ll) self confidence
(kepercayaan diri sendiri), dan (12) customer service orientation
(orientasi layanan pelanggan), (13) dicey condition (memiliki ke-
mampuan dalam berhadapan dengan kondisi yang serba tidak pasti),
dan (1 a) c ommunic ation (komunikasi).
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BAB V
KOMITMEN

A. Pengertian Komitmen

Komitmen berasal dari kata latin "committere"betarti mengga-

bungkan, menyatukan, mempercayai dan mengerjakan (Snyder, 1994),

sedangkan pengertian komitmen menurut Jacobsen (2000) sesuatu

yang menyebabkan seseorang mampu untuk tetap bertahan beke{a

di dalam suatu perusahaan dan hal tersebut dilalcukan dengan ketulusan

dan senang hati. Sementara itu, menurut pengertian yang diberikan

Long (2000) komitmen adalah gambaran/wujud yang sering diidentik-

kan dengan ikrar atau ikatan atas suatu tindakan tertentu.

Dilihat dari maknanya komitmen sangat dekat dengan deskripsi

sebagai fideliry (kesetiaan); komitmen pekerjaan adalah keputusan

tentang peran-peran dalam dunia kerja dan perilaku yang berkaitan

denganperan itu (Hani Handoko, 2002\. Sedangkan SyafaruddinAlwi
(2001) mengatakan komitmen adalah sikap karyawan untuk tetap

berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai

misi, nilai-nilai dan tujuan dalam perusahaan. Baik komitmen organi-

sasi terhadap karyawan maupun komitnen karyawan terhadap organi-

sasi sangat penting dan diperlukan dalam organisasi bisnis. Faktor

komitmen ini dipandang sangat penting karena karyawan yang memi-

liki komitmen tinggi terhadap organisasi akan cenderung memiliki

sikap profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah dise-

pakati. Tetapi dalam realitanya masih banyak organisasi bisnis yang

kurang memperhatikan upaya peningkatan partisipasi karyawan,

mengembangkan pola pikir yang fleksibilitas, memberikan kompen-

sasi berdasarkan prestasi, dan kurang memperhatikan jaminan masa

depan karyawan. Padahal keempat upaya ini merupakan basis untuk

meningkatkan komitmen karyawan terhadap organisasi di tempat

mereka kerja.

Ulrich (l 997 ) mengatakan bahwa : " the d eliv er ab I e fro m m an a ge-

ment employee contribution is increased employee commitment and

competence. HR practices should help employees to contribute
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through both their competence to do work and their comitment to
work diligently ' ' . Kwyawan memiliki konnibusi dalam meningkatkan
komitnen dan kompetensinya; oleh karena itu pihak manajemen dapat
membantu karyawan untuk rajin beke{a. Kurangnya komitrnen karya-
wan mengindikasikan bahwa kemampuan yang mereka miliki belum
mendapatkan kompensasi yang adil dan layak berakibat rendahnya
kinerja karyawan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kompensasi dan kompetensi akan mempengaruhi komitnen karyawan
dalam bekerja di suatu perusahaan. Oleh karena itu dalam upaya untuk
meningkatkan komitmen karyawan sebagai bagian dari proses pembe-
lajaran dalam organisasi, maka manajer dalam suatu perusahaan dipan-
dang perlu untuk memberdayakan sumber daya manusianya secara
terintegrasi agar dapat meningkatkan komitrnen karyawan terhadap
organisasi.

Komponen kunci yang diperlukan untukmembangun komitmen
karyawan menurut Strauss (1992) adalah partisipasi, fleksibilitas,
kompensasi berdasarkan prestasi, dan jaminan. Drennan (1991) me-
ngemukakan terdapat lima cara untuk membangun loyalitas atas dasar
komitmen yaitu: (1) menciptakan tujuan yang jelas serta komitmen
untuk mewujudkawtya, (2) komunikasi yang jelas, visioner, dan
konstan, (3) melatih dan melatih ulang karyawan, (4) memberikan
kepercayaan kepada karyawan, dan (5) berbagi keuntungan.

Sedangkan untuk mengembangkan komitmen sumber daya ma-
nusia menurut Ulrich (1997) diperlukan setidaknya tujuh hal sebagai
berikut: (l) Control yaitu mengawasi karyawan dalam proses peng-
ambilan keputusan saat mereka melakukan pekerjaan, (2) Strategt or
vision yaitu menawarkan kepada karyawan visi dan arahyangmem-
buat mereka memiliki kemauan untuk bekerja kera s, (3) Chaltenging
work yaitu_ menyediakan beberapa pekerjaan yang menantang dan
simulasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan, (4) Collabora-
tion and teamwork yaitu membentuk tim untuk menyelesaikan pe-
kerjaan, (5) Work culture yaiitmempertahankan lingkungan kerja yarrg
menyenangkan, (6) Shared gains yaitu memberikan kompensasi yang
pantas kepada karyawan yang mampu menyelesaikan pekerjaan secara
baik, (7) Communication yaitta. membagi informasi kepada karyawan.

Komifrnen dalam penelitian ini adalah sikap karyawan untuk tetap
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berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai
misi, nilai-nilai dan tujuan dalam perusahaan. Baik komitmen organi-
sasi terhadap karyawan maupun komitrnen karyawan terhadap organi-

sasi sangat penting dan diperlukan dalam organisasi bisnis karena

karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi

akan cenderung memiliki sikap profesional dan menjunjung tinggi
nilai-nilai yang telah disepakati.

B. Kriteria Komitmen

Dalam mengukur drajat komitmen, kriteria yang digunakan me-

nurut Marci a (1993) sebagai berikut.

(1) Knowledgeability, yaitu kemampuan mengetahui berbagai
jenis pekerj aan yang telah dipilih sesuai keputusan awal
dirinya. Secara sederhana karyawan yang komit dapat dike-
tahui dari apayalgia dapatkan. Jika seorang karyawan telah

komit terhadap sesuafu, maka perilakunya akan konsisten

berhubungan dengan komitmennya.
(2) Activity directed toward implementing the chosen identity

e lem ents, yaitu kegiatan terarah mengimplementasikan kepu-

tusan awaltentang pekerjaanyangtelah dipilih. Untuk men-

dapatkan sesuatu, karyawan tidak cukup hanya memikirkan-
nya,tetapi ia harus mencari pengalaman-pengalaman yang

relevan. Komitnen menghendaki keterlibatan perilaku dalam

hal-hal yang berkaitan dengan apa yangia janjikan.

(j) Emotional tone, yaitu keterlibatan emosional berkaitan de-

ngan komitmennya. Secara esensial emosi atau afeksi bagi
status-status identitas adalah: (a) Status lchievement cende'

rung memiliki keyakinan diriyangsolid, puas dengan dirinya

sendiri. @) Stafis Foreclosure cendentng memiliki kebenaran

dm (self-righteousness) yang fidak fleksibel. (c) Stafis Mora-
torium memiliki sem angat jvng, intensitas, kadang-kadang

cemas dan tidak realistis dalam bertindak. (d) Status Diffu-
slon memiliki emosi sedih, bermuram durja atau terisolasi
atau sebaliknya memiliki kegembiraan yang berpindah-
pindah. Secara umum komitmen ditandai dengan keper-
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cayaan diri dari hampir tidak ada keragu-raguan diri, suka
berbicara (bukan sebaliknya pendiam) pada bidang yang
sudah diyakini.

(4) Identification with significant others, yaitu usaha-usaha
memberikan indikasi dirinya terhadap orang-orang yang telah
bekerja di bidang pekerjaan yang dipilih atas dasar minat
dirinya.

(5) Projecting oneS personalfuture, yaitu karyawan telah mem-
punyai arah yang semakin jelas tentang masa depannya ber-
kaitan dengan pekedaan yang telah dipilih. pada karyawan,
komitrnen akan berupa perencanaan lima tahunan yang rasio-
nal dan realitas. Komitmen pada suatu bidang tertentu akan
menghasilkan perilaku yang konsisten dengan bidang itu,
dan akumulasi perilaku tersebut akan menghasilkan ide-ide
yang jelas tentang masa depannya. Karyawan yang tidak
punya komitmen akan cenderung memiliki pengalaman yang
terpotong-potong dan tersebar tanpa arah.

(6) Resistance to being swayed, yaitu mencoba bertahan pada
pekerjaan yang telah dipilih tidak mudah goyah atau ganti
pilihan walaupun ada informasi-informasi negatif tentang
pekerjaan yang dipilih atau ada bidang lain yang lebih me-
narik. Respon terhadap godaan dad identitas yang lebih tinggi
ditandai oleh 3 aspek yaitu: (a) pengakuan akan adanya
kemungkinan berubah, (b) dapat menghubungkan antara ke-
mungkinan berubah dengan kemampuan dirinya dan kesem-
patan yang ada di masyarakat, (c) keraguan untuk terlalu
mudah berubah kecuali dalam tekanan lingkunganyangjelas.

Beradasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kouzes (1993)
dalam Jann Hidayat, (1999) terhadap berbagai organisasi lintas industri
menunjukkan bahwa hanya kredibilitas tinggi yang mampu mengha-
silkan suatu komitmen; dan hanya dengan komitmen yang tinggi suatu
perusahaan mampu menghasilkan bisnis yang baik. Sehubungan de-
ngan hal tersebut untuk meraih sukses suatu bisnis sangat diperlukan
komitmen karyawan dalam menunjang pencapaian tujuan suatu
organisasi bisnis.
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Sejalan dengan itu pula penelitian yang dilakukan oleh Hurst
(1995) ditemukan dua unsur pokok yang sangat menentukan keber-

hasilan suatu organisasi yang terdiri atas para individu yang memiliki
bakat, visi, karakteristik serta nilai masing-masing dalam mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu kepercayaan

dan komitmen. Dari kedua unsur tersebutlah suatu organisasi bisnis

diyakini dapat meraih sukses karena karyawan yang ikut menunjang

keberhasilan perusahaan telah memiliki bakat, visi, maupun karak-

teristik yang dibutuhkan perusahaan. Dalam menunjang keberhasilan

perusahaan yang diwujudkan suatu kepercayaan yang dimiliki karya-

wan dengan tanggungjawab dan percaya diri serta dilakukan dengan

serius dan disertai komitmen yangjelas tujuan bisnis dapat tercapai.

Dalam persaingan yang semakin kompleks disadari bahwa selu-

ruh sumber daya manusia dapat diakes oleh siapapun yang berakibat

terjadi pembajakan sumber daya manusia yang potensial olehpesaing

dan ini tergantung dari komihnen mereka terhadap perusahaan di mana

mereka bekerja. Kondisi demikian hanya dapat terjadi pada sumber

daya manusia yang memiliki komitmen pada perusahaan (Lapiene,

2000). Mereka mau bertahan bilamana memiliki komitrnen yang tinggi

dan berserah diri pada perusahaan yang diyakini akan memberikan

terbaik baginya. Untuk ih-r, Hill ( 1996) mengatakan bahwa agar seluruh

sumber daya manusia di dalam perusahaan memiliki komitmen yang

tinggi pada pekerjaannya, maka seluruh pihak di dalam organisasi

harus selalu termotivasi dan untuk mampu memotivasi dipe ukan

komitmen dari pimpinan puncak perusahaan untuk penghasilkan

kinerja yang diharapkan. Dipertegas bahwa komitrnen organisasi ber-

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan ( Leong

and Cote, 1994; Bolon, 1997; Ponznanski, 1997; Nyham, 1999;

Syafaruddin Alwi, 2001).

C. Pembagian Komitmen

Berdasarkan bentuk suatu komitmen Morgan & Hunt ( I 994) da-

lam Wetzels (1998) membagi komitmen ke dalam dua bagian. Perta-

ma, ffictive commitment yaiakominnen pada hakikatnya merupakan

suatu pemyataan pikiran seseorang dalam hubungannya dengan pihak

66



lain. Kedua, calculative commitment yaitu komitmen yang muncul
dari evaluasi kognitifseseorang sebagai hasil dari perhitungan untung
rugi, kalah menang, lebih kurang, manfaat atau pengorbanan; komit-
men ini akan tetap bertahan manakala biaya-biaya intemal relatifmasih
lebih rendah dibandingkan dengan biay a-biaya eksternalnya.

Sementara itu, Jacobsen (2000) membagi komitmen ke dalam
dua bagian yang sedikit berbeda dengan Wetzels (1998) yaifi affec-
tive commitmen atau attitudinal commitmnet dan behavioural com-
mitment atau, continuance commitment. Lebih lanjut, Greenberg and
Baron (1995) memandang bahwa: "organization commitment as the
result of three factors: (a) acceptance of organizationb goals and
value (b) willingness to help the organization achieve its goals, and
(c) the desire to remain within the organization". Meyer and Allen
(1 993) mengembangkan tiga model faktor komitmen organisasi yaitu:
(a) affective commitment, (b) continuance commitment, dan (c) nor-
mative commitment Ketiga komitmen ini dapat dijabarkan sebagai
berikut:

(a) Komitmen afektif yaitu bagian dari komitmen organisasi
yang lebih menekankan pada pentingnya kongruensi antara
nilai dan tujuan karyawan dengan nilai dan tujuan organisasi.
Semakin mampu organisasi menimbulkan keyakinan dalam
diri karyawan yang menjadi nilai dan tujuan pribadinya me-
miliki kesamaan dengan nilai dan tujuan organisasi, maka
akan semakin tinggi komitmen karyawan pada organisasi di
tempat ia bekerja. Komitmen afektif akan menggambarkan
loyalitas pekerja terhadap organisasi yang didemontrasikan
melalui kec intaan emosional dan keberpihakan pada tujuan-
tujuan organisasi.

(b) Komitmen kontinyu yaitu bagian dari komitmen organisasi
di mana karyawan akan bertahan atau meninggalkan organi-
sasi karena melihat adanyapertimbangan rasional dari segi
untung ruginya.

(c) Komitmen normatif yaitu salah satu bagian dari komitmen
organisasi di mana karyawan bertahan dalam organisasi
karena ia merasakan adanya suatu kewajiban.
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Pengelompokan ciri-ciri komitmen organisasi menurut Fink
(1992) dapat dibagi menjadi sepuluh yaitu: (a) selalu berupaya untuk
mensukseskan organisasi, (b) selalu mencari informasi tentang organi-
sasi, (c) selalu mencari keseimbangan antara sasaran organisasi dengan

sasaran pribadi, (d) selalu berupaya untuk memaksimumkan konhibusi
kerjanya sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan, (e) mena-
ruh perhatian pada hubungan kerja antar unit organisasi, (f) berpikir
positifterhadap kritik dari teman sekerja, (g) menempatkan prioritas
organisasi di atas departemennya, (h) tidak melihat organisasi lain
sebagai unit yang lebih menarik, (i) memiliki keyakinan bahwa organi-
sasi akan berkembang, dan O berpikir positifpada pimpinan puncak

organisasi.

Dilihat dari proses/tahapan pembentukannya komitmen menurut
Durkin (1999) maupun Steers (1996) sama-sama membagi menjadi
tiga tahapan masing-masing menurut Durkin (1999) yaitu:. (l) com-
pliance commitmeat yaitu individu yang mengadaptasi perilaku dan
sikap yang tertentu untuk memperoleh imbalan tertentu, (2) identili-
cation commitmenr, di mana sikap perilaku disesuaikan dengan nilai-
nilai yang dianut oleh pihak ketiga, dan (3) internalisation, di mana
para individu mengadaptasi perilaku tertentu karena isinya selaras

dengar sistem nilai para individu yang bersangkutan. Selanjutnya
Steers (1996) membagi komitmen yang terdiri atas: (1) compliance,
(2) identification, dan (3) internalizar,on. Sedangkan menurut Hocutt
(1998) komitmen terbentuk melalui empat tahapan terdiri atas: (1)
awareness, (2) exploration, (3) expantion, dan (4) commitment.

Sedangkan dari segi dimensi baik formal maupun non formal
menurut Mccarthy (1995) membagi komitmen ke dalam empatjenis
yaii:: (l) offician atatformal commitmenl, yaitu komitrnen-komitmen
yang terdokumentasi dan terkomunikasikan seperti kebijakan
perusahaan terhadap rasio-rasio keuangan, tingkat pertumbuhan laba
yang dikehandaki dan lain sebagainy4 (2) pledged commitmet, yaitr
komitmen untuk mempromosikan seseorang apabila berhasil menca-
pai target-target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dtn (3) per-
sonal values atau emotional commitment, dan (4) ultimate agenda
attu hidden agenda. Sejalan penelitian yang dilakukan oleh King
(1997b) menunjukkan bahwa mereka yang bekerja di atas tiga tahun
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rata-rata telah memiliki kemampuan dalam meningkatkan produktivi-
tas, menekan biaya serta melakukan pengkayaan pekerjaan; yang pada
gilirannya akan mampu mensejahterakan kehidupannya dan pada
akhirnya mampu meningkatkan komitmen pada peke1aannya.

Sumberdaya di dalamperusahaan memiliki komitmen yang tinggi
pada pekerj aanrya, maka seluruh pihak di dalam organisasi selalu
termotivasi dan untuk mampu memotivasi diperlukan komitmen dari
puncak pimpinan (Hill, 1996; Ulrich, 1997; Caruana, 1998;
Brocklesby, 1995; Dessler, 1999). Berdasarkan hasil penelitian
Thornhill ( I 996) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa diketahui
adanya hubungan yang cukup erat antara keunggulan bersaing suatu
perusahaan dengan tingginya komitmen pegawai dari perusahaan yang
bersangkutan.

Sementara itu studi yang dilalrukan oleh Caruana (1998) berhasil
membuktikan bahwa rendahnya komitmen pegawai akan berakibat
buruk bagi organisasi arfiaralain dengan semakin memburuknya kiner-
ja akibat dari semakin rendahnya kualitas pelayanan serta tingginya
biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini diperkuat hasil
penelitian Dessler (1999) yang menunjukkan bahwa pegawai yang
memiliki komitmen tinggi nilai absensi yang rendah dan memiliki
masa bekerja yang lebih lama dan cenderung untuk bekerja lebih keras
serta menunjukkan prestasi yang lebih baik. Menurutnya tingginya
komitmen para pegawai tersebut tidak terlepas dari rasa percaya
pegawai akan baiknya perlakuan manajemen terhadap mereka, yaitu
adanya pendekatan manajemen sumber daya manusia sebagai aset
berharga dan tidak semata-mata komoditas yang dapat dieksploitasi
sekehendak manajemen (Dessler, 1999). Dipertegas oleh Worsfold
(1999) bahwa terdapat hubungan kausalitas yang kuat antarakomit-
men pegawai dalam kegiatan pelayanan jasa dengan variabel kapa-
sitas, pengetahuan dan kompetensi pegawai.

Apabila peran pegawai telah menyatakan komitmennya maka
dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan mampu menaikan
kepuasan kerja pegawai, meningkatkan kinerja dan menekan tingkat
perputaran pegawai yang pada akhirnya mampu memfasilitasi proses
interaksi yang ada (Caruana, 1998). Hal ini mendasari pendapat
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(Kruger, 1996) yang menyatakan bahwa untuk memperoleh komitmen
dari seluruh pegawai yang ada di dalam suatu organisasi merupakan

prasyarat bagi terwujudnya tujuan-tujuan organisasi dan dapat temu-
jud manakala seluruh individu mau terlibat secara penuh dan tidak
pemah mengalami kesulitan dalam saling membagi pengalaman yang

mereka peroleh selama ini, unflrk melakukan berbagai perbaikan sistem

dan proses.

Lebih lanjut, Belcher (1997) menyatakan bahwa untuk memper-

oleh komitmen dari seluruh pegawai haruslah menjadi tujuan pokok
organisasi, antara lain dengan melibatkan seluruh pegawai dan me-

ningkatkan rasa memiliki organisasi. Dari rasa memiliki inilah yang

akan mampu menggerakkan pegawai untuk memberikan pelayanan

terbaik kepada pelanggan tanpa harus diperintah terlebih dahulu atau

melakukan pekerjaan dengan baik hanya manakala sedang diawasi

oleh Sang Atasan (Unruh, 1996). Dengan demikian sejalan dikatakan

oleh Jacobsen (2000) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

semakin kompleks dan kaya suatu peke{aan yang dibebankan kepada

seorang pegawai akan berakibat kepada semakin tingginya partisipasi

dan komitmen seseorang terhadap pekerjaannya. Bila dilihat lebih
jauh bahwa komitmen pegawai yang tinggi terhadap pekerjaannya

menjadi tanggung jawabnya akan bermanfaat setidaknya bagi tiga
pihak dikatakan oleh Ostroff (1998) dalam penelitiannya
menyimpulkan yaitu: (1) pekerja itu sendiri yang melaksanakan

pekerjaannya dengan senang hati, (2) pelanggan yang lebih puas

dengan pelayanan yang diberikan dan senang hati serta ketulusan,

dan (3) perusahaan itu sendiri yang akan menikmati peningkatan

pendapatan dan reputasi yang positif.

Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian ini komitrnen karya-

wan yang diteliti mengacu pada Meyer and Allen (1993) karena kom-
ponen komitmen tersebut merupakan sikap dan perilaku karyawan
yang dapat diamati dan diukur serta lebih aplikatifdalam pemecahan

masalah komitmen karyawan pada hotel bintang di Kabupaten/Kota

Provinsi Bali. Adapun komponen komitmen karyawan dapat meng-

klasifikasikan menjadi tiga komponen yaitu; komitrnen afektit komit-
men kontinyu, dan komitmen normatif, serta indikatornya sebagai

berikut: (a) Komitmen afektif meliputi: keseimbangan antara nilai
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dan tujuan, kepercayaan terhadap perusahaan, hubungan secara emo-
sional dengan perusahaaq perusahaan merupakan bagian dari hidup,
kerelaan bekerja pada perusahaan; (b) Komitmen kontinyu meliputi:
kecintaan terhadap perusahaan, ketahanan pada pekerjaan sekarang,
rasa berkorban bila menunda peke{aan, ketahanan tawaran pekedaan
luar, gangguan kehidupan jika meninggalkan perusahaan, dan (c)
Komitmen normatif meliputi: kewajiban untuk tetap tinggal pada
perusahaan, keengganan untuk meninggalkan perusahaan, kewajiban
untuk bertahan pada perusahaan, rasa kecewa atasan bila ditinggalkan
karyawan, konsistensi dengan pekerjaan.
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BAB VI
KINERJA KARYAWAIY

A. Pengertian Kinerja
Para ahli manajemen sumber daya manusia dan prilaku organisasi

menj elaskan pengertian ki ne4a (p erformanc e) denganmenggunakan

ungkapan bahasa dan tinjauan dari sudut pandang yang berbeda-beda;

namun makna yang terkandung pada hakikatnya sama. Benardin and

Russell (1998) memberikan pengertian bahwa "performance is de-

fined as the record of outcomes produced on a spesifiediobfunction
or activity during a specified time period". (Kinerja didefinisikan
sebagai hasil yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan

pekerj aanny a pada periode tertentu).

Pengertian tersebut sejalan dikatakan oleh Bowin and Harvey
(1999) bahwa "pedormance may be defined as the accomplishment

of an employee or manager assine duties and outcome produced on

a job function or activity during a specified time period" (Kinerja

didefinisikan sebagai gambaran pemenuhan seorang karyawan atau

tugas-tugas manajer dari hasil produksi yang terpasang atau kegiatan

selama periode tertentu). Hal ini juga sejalan dikatakan oleh Cascio

(2003) bahwa "pedormance refers to an employeeb accomplisment

of assigned task". (Kinerja adalah pencapaian karyawan berkenaan

dengan tugas-tugas yang diberikan). Dengan demikian pengertian

kinerja merupakan catatanoutcome yang dihasilkan dari suatu fungsi
pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu

yang menunjukkan sebarapa baik seorang karyawan dalam melak-

sanakan pekerjaannya.

Di samping beberapa pendapatpara ahli tersebut, Robbin (2000)

mengemukakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari inter-

aksi antara kemampuan (ability), motivasi (mottvation), dan kesem-

patan (opportunity);sehingga dapat diformulasikan P: f (A x M x
O) dan M : V x E x L Sehubungan dengan itu, Malayu SP. Hasibuan

(l 996) menjelaskan bahwa:

A: Ability adalah kemampuan untuk menetapkan dan atau

melaksanakan suatu sistem dalam pemanfaatan sumberdaya
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dan teknologi secara efektifdan efisien untuk mencapai hasil
yang optimal.

O : Opporrunity adalah kesempatan yang dimiliki oleh karyawan
secara indvidu dalam mengerjakan, memanfaatkan waktu,
dan peluang untuk mencapai hasil tertentu.

M :Motivation adalah keinginan dan keunggulan seorang pekerja
untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik secara berdisiplin
untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal.

Y : Valence adalahkekuatan relatifdari keinginar dan kebutuhan
seseorang yang paling ia butuhkan.

E : Ecpectancy yaitu berhubungan dengan pendapat bahwa peri-
laku tertentu (sebab) akan diikuti oleh hasil (akibat) tertentu
pula.

I= Instrumentality adalah besamya kemungkinan akan terpe-
nuhinya keinginan dan kebutuhan tertentu yang diharapkan
karyawan jika bekerja secara efektif.

Berdasarkan ketiga fungsi dari kinerja yang meliputi ability,
opportunity dan motivation terseb: di atas dapat memb entvk perfor-
mance seoratgpeke{a yang dapat digambarkan pada sebuah model
seperti pada Gambar 6.1 berikut.

Ability

Performance

Opportunity

Gambar: 6.1 Perfolmance Dimension
Sumber Robbir (2000).
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Berdasarkan pada Gambar 6.1 tersebut menunjukkan bahwa hu-
bungan antara kemampuan dan motivasi te{adi jika terdapat faktor
pemicu di mana dalam penelitian ini adalah kinef a karyawan. Seorang

karyawan yang memiliki kine{a baik dipengaruhi oleh kompensasi
karena bagaimanapun juga motif karyawan beke{a untuk memperoleh
kompensasi yang adil dan layak; adil dimaksudkan sesuai dengan kom-
petensi dimiliki karyawan yang telah disumbangkan kepada perusaha-

an, sedang layak dimaksudkan sesuai dengan standar kebutuhan hidup

dan besamya sesuai yang ditentukan pemerintah. Dengan demikian
kinerja karyawan dicerminkan oleh komifrnen mereka yang telah dimi-
liki karyawan sejak mulai bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bird (1989) dan Mithcell
( 1978) mendukung pendapat tersebut yang menyatakan bahwa kinerja
merupakan fungsi dari kemampuan dan motivasi. Demikian juga hasil

penelitian yang dilakukan oleh Hostager (1998) menemukan bahwa

kinerja merupakan fungsi dari kemampuan (ability), kemanjwan
(efficacy) , motivasi (motivation) , dankeinginan (desirability) . Mereka
mengharapkan adanya perluasan dari lingkungan interpreneurs h ip

dengan menampilkan model bagaimana ability, efficacay (perceived

ability), motivation darn desirability (perceived motivation) mempe-

ngaruhi kine{a dari tugas utama intraprenerial.

B. Kriteria Kinerja Karyawan

Untuk lebih mengetahui tentang kinelja karyawan, berbagai fak-
tor perlu dipertimbangkan; yang dapat digunakan unh.rk menilai kinef a

karyawan menurut para ahli sumber daya manusia seperti Cascio

(2003) mengatakan bahwa: "performance apparaisal is the systema'

tic descriplion ofthejob relevant streghts andweaknesses ofan indi'
vidual or a group ". (Penilaian kinerja adalah gambaran pekerjaan

secara sistematik berhubungan dengan kekuatan dan kelemahan indi-

vidu atau kelompok). Sedangkan menurut Mathis and Jackson (2002)

penilaian kinerja adalah proses evaluasi seberapa baik karyawan me-

nge{akan peke{aan mereka ketika dibandingkan dengan satu set stan-

dar dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan.

Hal ini dipertegas oleh Dessler (1997) berpendapat bahwa "perfor-
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mance appraisal is defined as evaluating an employeeb curuent or
pasl performance relative to his or her performance standars ". (Peru-
laian kinerja didefinisikan sebagai evaluasi kinerja karyawan atau
seseorang atau kelompok pada masa kini atau masa lampau yang
dikaitkan dengan kine{a standar).

Dengan demikian penilaian terhadap kinerja mempunyai tujuan
D;atnk me-reward kinerja sebelumnya (to reward pas performance)
dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan
d,ata;ng (to motivats future performance improvement) (Gomes, 2001).
Segala informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja tersebut dapat
digunakan unhrk kepentingan pemberian gaj i, kenaikan gaj i, promosi,
pelatihan, dan penempatan pada tugas-tugas tertentu.

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap kinerja secara efektif,
terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: (1) adanya
kriteria kineda yang dapat diukur secara obyektil dan (2) adanya
obyektivitas dalam proses evaluasi. Kriteria pengembangan kinerja
yang dapat diukur secara obyektif untuk pengembangan diperlukan
kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga kualifikasi penting bagi
pengembangan kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektil
yaia: (l) relevancy, (2) reliabiliry, dtn(3) discriminarron; lebih lanjut
dapat dijelaskan sebagai berikut:

(l) Relevansi (relevancy), yaittpengukuran yang menunjukkan
tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan
kinerja. Misalnya kecepatan produksi bisa menjadi ukuran
kinerja yang relevanjika dibandingkan dengan penampilan
seseorang.

(2) Reliabilitas (reliability), yaitu penguk-uran yang menunjuk-
kan tingkat di mana kriteria menghasilkan hasil yang kon-
sisten. Ukuran-ukumn kuantitatif seperti satuan produksi dan
volume penjualan bisa menghasilkan ukuran yang konsisten
secara relatif. Sedangkan kriteria-kiteria seperti sikap, kea-
tivitas, dan kerjasama menghasilkan ukuran-ukuran yang ti-
dak konsisten karena tergantung pada orang yang meng-
evaluasinya.

(3) Diskriminasi (discrimination), yaitu tingkat pengukuran di
mana suatu kriteria kine{a bisa memperlihatkan perbedaan-
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perbedaan dalam kine{a. Jika nilai cenderung menunjukkan
semua baik atau jelek; ini berarti ukuran kinerja tidak bersifat
diskriminatif.

Dilihat dari titik acuan penilaian, menurut Gomes (2001) mem-

bagi menjadi tiga tipe penilaian kinerja yang saling berbeda, yaitu:
(l) re s u I t- b as e d p erfo rm an c e ev alua ti o n, (2) b ehav i o r - b a s e d p erfo r -
mance evaluation, dan (3) j udgment- performance evaluation. Lebih
lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(I) Results-based performance evaluation yaitu tipe penilaian
kinerja yang dilakukan dengan merumuskan kinerja dalam

mencapai tujuan organisasi dan melalarkan pengukuran hasil-

hasil akhirnya.
(2) Behavior-based performance evaluation yaitu tipe penilaian

kinerja yang bermaksud untuk mengukur tercapai sasaran
(goals), dan bukan hasil akhirnya (end results). Dalam prak-
tek, kebanyakan pekerjaan yang tidak dapat diukur kinerja-
nya dengan ukuran yang obyektif karena melibatkan aspek

kualitatif.
(3) Judgment-performance evaluation yaittt tipe penilaian kiner-

ja yang menilai atau mengevaluasi kinerja pekerja berdasar-

kan deskripsi perilaku yang spesifik seperti: quantity of work,
quality of work, job lmowledge, cooperation, initiative, re-

liability, interpersonal competence, loyality, dependability,
personal qualities, dan yang sejenisnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas yang dimaksud penilaian
kinerja karyawan adalah evaluasi kinerja karyawan atau seseorang

atau kelompok pada masa kini atau masa lampau yang dikaitkan de-

ngan kinerja standar dan di dalamnya terdapat gambaran sistematis

yang mencerminkan kelemahan dan kekuatan individu ataukelompok.

Dalam mengukur keberhasilan kinerj a karyawan perlu dilakukan
penilaian kinerja (appraisal performance). Bernarddin and Russel
(1998) penilaian kinerja menjadi alat yang bertambah penting untuk
organisasi dalam mengelola dan memperbaiki kinerj a karyawan, untuk
membuatkeputusan stafyang tepatwaktu dan akurat serta untuk mem-

76



pertinggi kualitas secara keseluruhan produksi danjasa perusahaan.
Cascio (2003) mengatakan:

In general, appraisal serves a twofold purpose:
l) To improve employee's work performance by helping them

realize and use theirfull potential in carrying out theirfirm's
missions.

2) To provide information to employees and managers for use
in making work related decisions.

Pada umumnya, penilaian memberikan dua tujuan:
I ) Untuk memperbaiki kine{a ke{a karyawan dengan memban-

tu mereka mencapai dan menggunakan potensi mereka secara
penuh dalam membawa ke dalam misi perusahaan.

2) Untuk menyediakan informasi kepada karyawan dan manajer
untuk digunakan dalam membuat keputusan berhubungan
dengan pekerjaan.

Berbagai sumber penilaian dapat digunakan; menurut Surya
Dharma (2005) terbagi menjadi 4 (empat) sumber yaitu:

(l) Penilaian atas diri sendiri. Merupakan suatu proses di mana
para individu mengevauasi kinerja mereka sendiri dengan
menggunakan pendekatan terstruktur yang biasanya diberi-
kan sebuah formulir penilaian diri sendiri yang diisi oleh
individu yang bersangkutan. Jawaban yang diberikan indivi-
du terhadap pertanyaan akan memberikan agenda bagi per-
temuan evaluasi di mana individu akan memimpin dan para
manajer akan menanggapi sebagaimana mestinya. peran dari
manajer adalah memberikan komentar dan kadangkala me-
nambahkan penilaian diri individu tersebut bila dianggap
perlu. Mereka harus menghindari konfrontasi, yaitu perten-
tangan total dengan opini individu. Dikatakan pendekatan
ini bersifat konstruktifterhadap penilaian di mana manajer
menyelenggarakan pertemuan dengan basis pemecahan ma-
salah bersama, memfokuskan kepada identifikasi dan eksplo-
rasi masalah kunci yang dihadapi karyawan dan mendorong
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untuk memikirkan jalan keluar bagi persoalan tersebut.

Manajer akan memberikan umpan balik yang konstruktif
dalam arti ditujukan untuk mendorong karyawan mencari

apa yang harus dilakukan. Berbagai penelitian menunjukkan

bahwa secara keseluruhan karyawan cukup realistik dalam

menilai kinerja mareka sendiri sepanjang penilaian mereka

tidak mempengaruhi secara langsung keputusan tentang pe-

nentuan gajilupah yang berdasarkan kinerja. Penilaian diri
sendiri memungkinkan karyawan untuk memimpin tetapi
tujuan pertemuan evaluasi tetap untuk mencapai tujuan peni-

laian bersama dan rencana pengembangan yang disepakati.

(2) Penilaian oleh bawahan. Bawahan menyediakan kemung-

kinan untuk menilai atau berkomentar tentang aspek tertentu

dari kinerja manajemya. Tujuannya adalah untuk membuat

manajer lebih menyadari tentang persoalan yang berkenaan

dengan kinerja mereka dari sudut pandang bawahan. Peni
laian ke atas dapat dilakukan dengan meminta para bawah-

an untuk memberikan penilaian kinerjakepada manajerme-
reka di bawah beberapa butir topik. Hal ini umumnya berhu-

bungan dengan aspek pengelolaan orang dari peran mereka,

seperti menetapkan sasaran, memberikan panduan yang jelas

(kepemimpinan) dan dukungan, memberdayakan, memoti-
vasikan, pelatihan atalu coaching, dan menilai kine{a serta

menilai kebutuhan pengembangan.

(3) Penilaian oleh rekan sejawat. Peer assessmenl (rekan seja-

wat) merupakan evaluasi yang dibuat sesama anggota tim
atau kolega yang berada padajaringan kerja yang sama. Prak-

tik yang biasa terjadi adalah meminta individu untuk mem-
berikan penilaian kepada kolega atau jaringan ke{a yang

lainnya.

(4) Penilaian oleh Multi assessment.Ketmtungan dari mendapat-

kan sudut pandang berbeda dalam evaluasi kine{ a telah me-

nimbulkan perhatian yang lebih besar kepada penilaian

dengan berbagai sumber penilai yang dapat menambahkan

nilai kepada evaluasi manajer/bawahan. Ini dapat mencakup
penggunaanke atas dan oleh rekan sejawat di samping peni-
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laian oleh para manajer. Secara teoritis, banyak yang dapat
dikatakan tentang pendekatan ini tetapi dalam praktiknya
sistem ini akan berada dalam kesulitan karena terlalu ber-
lebihan dan padat karya selain rentan kelemahan-kelemah-
an baik proses penilaian ke atas ataupun penilaian oleh rekan
sejawat.

Dalam menilai kinerja terdapat dimensi atau kriteria yang dapat
dipergunakan. Menurut Scarpello, et al (1995) laiteria kinerja adalah
aspek kinerja yang merupakan kontrol bagi individu dan organisasi
yang menganggap kinerja penting dan dapat digunakan untuk meng-
evaluasi atau mengukur kinerja karyawan. Terdapat tiga tipe yang
digunakan dalam mengevaluasi kinerja, yaitu:

1) Traits, which are observable dimensions of personality, such
as initiative, friendliness, and aggressivenes s.

2) Behaviors exhibited by the employee, such as asking subor-
dinatesfor ideas and suggestions to solvejob-related prob-
lems, refusing to divulge confidential information to others.

3) Outputs or results of work, such as sales or production vol-
ume, number of errors made when typing a letter, quality of
work produced.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
tiga kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan adalah:

l) Sifat, seperti kepribadian yang menyenangkan, inisiatif, atau
kreativitas, ramah tanah, dan sikap agresif.

2) Perilaku, perilaku yang diperlihatkan karyawan seperti se-
orang bawahan yang secara cuma-cuma memberikan saran
atau ide untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan
dengan pekerjaan, menolak membocorkan rahasia pada yang
lainnya.

3) Hasil, seperti penjualan atau sejumlah produksi, jumlah kesa-
lahan yang dibuat ketika mengetik surat, kualitas produksi
kerja.

Selanjutnya menurut Bernardin and Russell (1998) mengemuka-
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Uraian di atas diartikan, 6 kriteria utama kinerja yang dinilat
sebagai berikut:

1) Kualitas: Tingkat di mana proses atau hasil dari suatu kegi-

atan yang sempwna, dengan kata lain melaksanakan suatu

kegiatan dengan cara yang ideaVsesuai atau menyelesaikan

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2) Kuantitas: Besaran yang dihasilkan, dalam benhrk nilai dolar,

sejumlah unit, atau sejumlah kegiatan yang diselesaikan.

3) Ketepatan waktu: Tingkat di mana kegiatan diselesaikan,

atau hasit yang diselesaikan, dengan waktu lebih cepat dari

yang ditetapkan dan menggunakan waktu yang tersedia tmtuk

kan 6 kriteria utama kine{a yang dapat dinilai sebagai berikut:

1) Quality: The degree to which the process or result ofcarrytg
out an activity approaches perfection, in terms of either
coodorming to some ideal way of performing the actiity
or fulJilling the activity's intended purpose.

2) Quantity: The amount produced, expressed in such term,s

as dollar value, number ofunit,or number ofcompleted ac-
tivity cycles.

3) Timelines: The degree to which an activity is completed, or
a result produced, at the earliest time desirable from the

standpoints of both coordinating with the outputs of others

an maximazing the time availablefor other activities.
4) Cost-effectiveness: The degree to which the use ofthe organi'

zationb resources (e.g. human, monetary, technological, ma-

terial) is maximized in the sense of getting the highest Sain
or reduction in loss from each unit or instance of use of
resource.

5) Needfor supervision: The degree to which a performer can

carry out a job function without either having to request

supervisory assistance or reqtiring supervisory interven'
tiott to prevent an adverse outcome.

6i) Interpersonal impact: The degree to which a performer pro-
motes feeling of self-esteem, goodwill, and cooperation
among cowoker and subordinates.
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kegiatan lain.
4) Efektivitas biaya: Tingkat di mana penggunakan sumber-

sumber organisasi (antara lain: SDM, uang, teknologi, materi)
dimaksimalkan untuk mendapatkan target yang tertinggi atau
sebaliknya, efektivitasnya berkurang, penggunaan sumber-
sumber organisasi dikurangi.

5) Kebutuhan pengawasan: Tingkat di mana pegawai melak-
sanakan pekerjaannya tanpa memerlukan bantuan pengawas

atau sebaliknya untuk menghindari kesalahan atau menda-
patkan hasil yang tidak diinginkan.

6) Pengaruh interpersonal: Tingkat di mana pegawai menun-
jukkan perasaan self-esteem (harga dii), goodwil/ dan kerja-
sama di antararekan sekerja dan bawahan.

Selanjutnya dikatakan bahwa kriteria kinerja di atas untuk dapat
mengukur karyawan; menurutnya keberhasilan kinerja karyawan dapat
diukur dari hasil (outcome) atau hasil produksi (results produced)
mereka atau dilihat dari apa yang dihasilkan atau diproduksi. Walaupun
kinerja karyawan tergantung dari beberapa kombinasi seperti:
kemampuan, upaya, danpeluang; namunbagian itu dapat diukurdari
hasil produksi.

Berbeda halnya seperti dikatakan oleh Noe (2003) ada beberapa
pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu:

1) Pendekatan Perbandingtn (The Comparative Approach)
Dalam pendekatan ini terdiri dari teknik yang membutuhkan nilai
untuk membandingkan kinerja individu dengan yang lain. Seku-
rangnya ada 3 teknik dalam pendekatan ini, yaitu: (l) Ranking:
karyawan dalam satu departemen di-ranking dari yang tertinggi
sampai terendah nilainya; (2) Forced Distribution: menggunakan
format ranking tapi karyaw an di-ranking dalam grup; (3) Paired
Comparison' membandingkan tiap karyawan dengan karyawan
lain dalam grup kerja.

2) Pendekatan Atribut (The Attribute Approach)
Pendekatan ini menfokuskan pada atribut individu (karakter atau
sifat) yang dianggap dapat memberikan kesuksesan perusahaan.
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Teknik yang digunakan cenderung mendefinisikan sejumlah sifat
seperti: inisiatif, kepemimpinan dan rasa bersaing serta mengeva-
luasinya. Teknik yang digunakan adalah graphic rating scales
dan mixed standard scales.

3) Pendekatan Perilaku (The Behavioral Approach)
Pendekatan ini mencoba mendefinisikan perilaku karyawan yang

harus ditunjukkan agar efektif dalam bekerja. Teknik yang dapat

dilakukan dalam pendekatan ini adalah Critical Incident (mataier
mencatat kinerja efektif dan tidak efektif dari tiap karyawan),
Behaviorally Anchores Rating Scales (BARS) didesain secara

khusus untuk mendefinisikan dimensi dengan membentuk jangkar

perilaku (behavioral anchors) dikaitkan dengan level prestasi

yang berbeda, Behavioral Observation Scales (BOS) variasi
bentuk dari BARS, Organizational Behavior Modification
(OBM), Assessment Center.

4) Pendekatan lJasil (The Result Approach)
Pendekatan ini memfokuskan pada pencapaian sasaran, peng-

ukuran hasil pekerja atau kelompok kerja. Dalam pendekatan ini
terdapat dua bentuk dari pendekatan yaitu: (l) Management By

Objective (MBO): perusahaan menetapkan sasaran yang harus

dicapai dan sasaran ini digunakan sebagai st6ndar dari tiap kinerja

karyawan pada saat dievaluasi; (2) Productivity Measurement and

Evaluation System (PROMES): pendekatan ini berlujuan untuk
memotivasi karyawan agar berproduktivitas lebih tinggi.

5) Pendekatan Kualitas (The Quality Approach)
Karakteristik dari pendekatan kualitas ini adalah berorientasi ke

pelanggan (cus tomer orientation) dan menghindari pendekatan

pada kesalahan (prevention approach to eruors). Tujuan utama

pendekatan ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan (cus-

tomer s atisfoction) y angterdiri dai internal custom er dan exter-

nal customer Evaluasi pendekatan kualitas dalam pengukuran

kinerja merupakan kombinasi dari pengukuran pendekatan atribut

dan pendekatan hasil.
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Lebih lanjut dikatakan Noe (2003) bahwa penilaian yang sedang
populer dalam organisasi sekarang adalah penilaian 360 derajat. (In

fact, one recent popular trend in organizations is called 360 degree
appraisals. This technique consists ofhaving raters (boss, peers, sub-
ordinates, customers). Yang dimaksudkan penilaian 360 derajat yaitu:
suatu proses penilaian oleh berbagai pihak yang termasuk di dalamnya
hubungan dengan manajer. Proses ini termasuk di dalamnya evaluasi
diri sendiri yang bersangkutan, dan evaluasi dari pihak-pihak yang
berkaitan dengan individu yang diukur kine{anya (atasannya), bawah-
annya (subordinate), rekan sekerja, maupun pelanggan (customer).

Dalam penelitian ini kinerja karyawan yang diteliti mengacu pada
performance dimention theory dari Robbin (2000) karena menurut
teori ini kinerja karyawan dibentuk dari interaksi antara kemampuan,
motivasi, dan kesempatan. Sedangkan penilaian kinerja merujuk pada
judgment-performance evaluation approach dari Gomes (2001), yaitu
pendekatan penilaian kinerja yang menilai atau mengevaluasi kinerja
berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik meliputi: (l) Quantity
ofworkyaitujumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode wakru
yang ditentukan; (2) Quality ofworkyaitaklalitas kerja yang dicapai
berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya; (3) Job
knowledge yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan kete-
rampilannya; (4) Creativeness yait'u keaslian gagasan-gagasan yang
dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan yang timbul ; (5) Cooperation yaitukesediaan untuk bekerja
sama dengan orang lain (sesama anggota organisasi);(6) Dependability
yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan
penyelesaian pekerjaan; (7) Initiative yaitu semangat untuk melak-
sanakan tugas-tugas baru dan dalam memperbesar tanggung jawab-
nya; (8) Personal qualities yaitu menyangkut kepribadian, kepemim-
pinan, keramah-tamahan dan integrasi pribadi.
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C. Keterkaitan Kompensasi, Kompetensi, Komitmen dan
Kinerja Karyawan

Karyawan yang memasuki suatu organisasi atau perusahaan mem-
punyai berbagai harapan, tujuan, dan kebutuhan yang harus dipenuhi;



untuk itu karyawan dituntut dapat menlumbangkan segala potensi

kemampuan dan keahlian yang dimiliki untuk mencapai tujuan
organisasi; sebagai balas jasa atas kontribusinya karyawanmenerima
kompensasi. Besamya kompensasi yang diterimanya telah ditentukan
dan diketahui sebelumnya, sehingga karyawaa dapat mengetahui se-

cara pasti berapa besamya kompensasi; kompensasi inilah yang

digunakan karyawan beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan
hidup sehari-hari. Berdasarkan besamya kompensasi yang diterima
menceminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan;

artinya bila kompensasi yang diterimanya semakin besar berarti j abal
annya semakin tinggi, statusnya semakin baik; demikian pula dalam
memenuhi kebutuhan yang dinikmatinya semakin baik.

Kompensasi bernrjuan untuk memperoleh personil yang cakap

dan mempertahankan karyawan yang ada; untuk mencegahnya gaji
yang diterimanya bersaing dengan perusahaan lain. Menurut Wiley
(1997); Casio (2003); Werther and Davis (1996) mengatakan bahwa

kompensasi merupakan motivator terbaik dari sisi karyawan untuk
menghargai dan meningkatkan kompetensinya. Kompensasi yang

diperoleh karyawan secara adil dan layak atas kemampuan yang telah

disumbangkannya pada perusahaan mereka akan merasa puas dalam

beke{a. Kompensasi yang memadai karyawan dapat membentuk sikap

dan perilaku yang positif. Anthony (1998) mengatakan bahwa sistem

kompensasi suatu mekanisme penting yang mampu memotivasi
seseorang dalam berbuat untuk tujuan organisasi melalui peningkatan

kompetensi. Sejalan dikatakan Jusuf Irianto (2001) bahwa ojuan
pemberian kompensasi untuk membantu menciptakan kesadaran

bersama di antara para individu untuk bersedia beke{a sama dengan

organisasi dan menge{akan segala sesuatu yang dibutuhkan organisasi

secara baik. Ini berarti bila kompensasi yang diterima karyawan dan

dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, karyawan
akan dapat menunjukkan sikap dan perilakunya dalam membentuk
kompetensi. Dipertegas oleh Hadari Nawawi (2001) bahwa kompen-

sasi langsung dan tidak langsung yang memuaskan dan adil akan me-

macu untuk berkopetisi dalam berprestasi dengan memacu kompetensi

secara maksimal.

Kompetensi yang dimiliki karyawan akan teraktualisasikan bila-
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mana terdapat motif-motiftertentu yang dapat menggerakkannya. Bila-
mana karyawan memiliki motif yang tinggi disertai dengan kemam-
puan yang tinggi, maka dapat diharapkan karyawan akan dihargai
perusahaan untuk menerima kompensasi yang adil. Adil diartikan
sesuai dengan prestasi kerja (Sedarmayanti (2001). Karyawan yang
memiliki kompetensi tinggi dan didukung oleh pengendalian peker-
jaanyangmemadai, maka karyawan yang bersangkutan akan meng-
gunakan segala kemampuannya secara optimal. Melalui peningkatan
kualitas kemampuan karyawan akan mendorong organisasi untuk
memenuhi harapan dan kebutuhan karyawan baik yang terkait faktor
finansial maupun non finansial. Dengan demikian kemampuan karya-
wan yang dapat disumbangkannya kepada organisasi akan dapat me-
ningkatkan kompensasi yang diterima karyawan; sebaliknya kompen-
sasi yang telah diterima karyawan dapat memberikan stimulus terhadap
peningkatan kompetensi karyawan.

Keinginan karyawan untuk secara terus menerus berpartisipasi
aktifdalam perusahaan, apabila terpenuhinya kebutuhan dasar, adanya
kedekatan dari pihak-pihak terkait dan adanya kesamaan dalam
pandangan terhadap manfaat hubungan yang terjalin di masa datang.
Komponen kunci yang diperlukan untuk membangun komitmen kar-
yawan adalah partisipasi, fleksibilitas karir, kompensasi berdasarkan
prestasi, dan jaminan (Strauss, 1992). Bila kompensasi yang diterima
lebih besaratau sama dengan yang diharapkan karyawanakan merasa
puas dan termotivasi menjalankan rugasnya. (Hill, 1996; IJlich, 1997;
Caruana, 1998; Brocklesby, 1995; Dessler, 1999) mengatakan bahwa
sumberdaya di dalam perusahaan memiliki komitmen yang tinggi pada
pekerjaannya, maka seluruh pihak di dalam organisasi selalu termoti-
vasi dan untuk mampu memotivasi diperlukan komitmen dari puncak
pimpinan. Semakin tinggi tingkat kompensasi yang diterima karyawan
maka kebutuhan karyawan semakin terpenuhi; komitmen karyawan
semakin meningkat. Oleh karenannya komitmen karyawan dipenga_
ruhi oleh tinggi rendahnya kompensasi yang diterimanya yang meru_
pakan faktor utama untuk memiliki keberpihakan terhadap organisasi.

Paduan yang serasi antara kompetensi dan komitmen pegawai
secara langsung akan berpengaruh terhadap pembentukan intellec-
tual capital perusahaan sebagai suatu aset yang tidak ternilai dan sa-
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ngat signifikan dalam kontribusinya terhadap pencapaian pendapatan

perusahaan (Ulrich, 1997). Hasil penelitian Longenecker (1999)

terhadap para petugas gugus depan menunjukkan bahwa pelayanan

yang terbaik hanya dapat dihasilkan oleh para pegawai yang memiliki
komifinen yang tinggi pada peke{aannya. Dengan demikian menurut
Ulrich (1997) dan Haskett (1994) keterkaitan kompetensi dan komit-
men dapat ditunjukkan pada kualitas manusia yang terlibat dalam

seluruh rangkaian aktivitas yang diukur oleh satuan intellectual capi-

lal yaitu hasil perkalian dari tingkat kompetensi seseorang pegawai

dengan komitmennya pada seluruh tujuan organisasi. Pegawai yang

memitiki kemampuan profesional yang tinggi, mampu untuk tidak
saja melakukan pengembangan secara terbatas pada lingkup perusa-

haan; tetapi mampu pula pada saat yang bersamaan melakukan identi-

fikasi untuk perkembangan di masa yang akan datang (Kroll, 1997).

Menurut Jusuf Irianto (2001) kompensasi merupakan bentuk

penghargaan atau ro,vards yaitt segala sesuatu yang diberikan untuk

memuaskan satu atau beberapa kebutuhan individu. Kompensasi dapat

berperan sebagai instrumen ampuh untuk perubahan dan diterminan

utama dalam menentukan kultur organisasi selain sebagai alat motivasi

yang dapat diandalkan. Hal ini menunjukkan bahwa besamya kompen-

sasi yang diterima karyawan akan dapat memicu semangat karyawan

melakukan kewajibannya dalam menjalankan tugasnya. Karyawan

yang dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung

jawab dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Dalam pemberian kompensasi selayaknya sesuai kompetensi yang

telah disumbangkan karyawan kepada perusahaan. Karyawan akan

merasa puas dan termotivasi untuk meningkatkan kine{a mereka

apabila kompensasi yang diterima dari organisasi lebih besar atau

sama dengan kompensasi yang diharapkan; dan sebaliknya apabila

kompensasi yang diterima lebih kecil dari yang diharapkan, tidak adil,

dan tidak layak, maka karyawan akan tidak puas, sering absen dan

meninggalkan organisasi (Marwansyah dan Mukaram, 1999) Dengan

demikian sesuai kesimpulan hasil penelitian bahwa kompensasi yang

diterima karyawan berpengaruh positifdan signifrkan terhadap kinega

karyawan (Marwansyah dan Mukaram, 1999; Anwar Prabu

Mangkunegara, 2000; McCaffery 1999: Robbin, 2000; Werther and
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Davis, 1996).

Karyawan yang kompeten biasanya memiliki karakter sikap dan
perilaku atau kemauan dan kemampuan kerja yang relatifstabil ketika
menghadapi suatu situasi di tempat kerja. Hal ini dapat terbentuk dan
sinergi antara watak, konsep diri, motivasi, dan kapasitas pengetahuan
kontektualnya sehingga dengan cepat dapat mengatasi permasalahan
kerja yang dihadapinya. Demikian pula mereka dapat melakukan
pekerjaan dengan tenang dan penuh rasa percaya diri, memandang
pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang dilakukan secara ikhlas, dan
secara terbuka melakukan kualitas diri melalui proses pembelajaran.
Hal ini akan memberikan dorongan yang kuat untuk mengerjakan
tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara efektif dan efisien;
secara psikologis akan memberikan pengalaman yang bermakna dan
rasa tanggung jawab pribadi mengenai hasil pekerjaan yang dilaku-
kannya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki karyawan dan se-
suai dengan tuntutan peran pekerjaan, maka kinerja karyawan akan
semakin meningkat. Hal ini didukung pemyataan Bonn (2001) bahwa
keberadaan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tingkat kompe-
tensi para pegawainya di dalam perusahaan tersebut; kuncinya adalah
seberapa baik perusahaan tersebut mampu menggalang energi dan
telema dari para pegawainya. Ada kaitan yang positifantara kompe-
tensi dengan kinerja sehingga diharapkan memacu kompetensi maka
kinerja akan dapat ditingkatkan (Budi W. Sutjipto, 2002). Dengan
demikian semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki karyawan
dalam melakukan pekedaannya maka kinerja karyawan akan semakin
meningkat (Burr and Ginardi, 2002; Testa, 1999; Suwandi dan Nur
Indrianto, 1999; Ulrich, 1997; Griffrn, et al,200l; Cohen, 1999).

Komitraen merupakan sikap karyawan untuk tetap berada dalam
organisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai,
dan tujuan dalam perusahaan. Komitmen karyawan terhadap organi-
sasi sangat penting dan diperlukan dalam organisasi bisnis. Faktor
komitnen dipandang penting karena karyawan yang memiliki komit-
men yang tinggi terhadap organisasi akan cenderung memiliki sikap
yang profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepa-
kati (Syafaruddin Alwi, 2001). Dalam upaya untuk meningkatkan
kine{ a karyawan sebagai bagian dari hasil proses pembelajaran dalam
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organisasi, maka pihak manajemen dalam suatu perusahaan dipandang
perlu untuk memberdayakan sumberdayanya secara terintegrasi sesuai

kemampuan karyawan maupun perusahaan dan meningkatkan komil
men terhadap organisasi.

Komitmen karyawan pada organisasi dan kontak psikologis yang

positifmerupakan dasaruntuk memperbaiki kine{a baik pada tingkat
individu, kelompok, maupun organisasi (Patterson, et al., 1997). Kar-
yawan yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap organi-
sasi cenderung memiliki sikap keberpihakan, rasa cinta, dan kewajiban
yang tinggi terhadap organisasi. Hal ini akan memotivasi mereka untuk
menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara tenang

dan bertanggung jawab dengan menggunakan seluruh kemampuan

fisik dan psikologis yang dimilikinya. Pada gilirannya, semua ini akan

meningkatkan kine{a karyawan baik dilihat dari aspek pekerjaan mau-
pun dari aspek karakteristik personal. Komitmen karyawan berperan

dalam upaya menstimulir pembentukan kine{ a karyawan pada suatu

perusahaan karena karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi
terhadap perusahaan mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang

telah disepakati dan bekerja secara profesional agar dapat mengem-

bangkan diri di masa depan (Nyhan, 1999; Leong and Cote, 1994;
Syafaruddin Alwi, 2001; Bolon, 1997, Ponznanski, 1997). Dengan
demikian, hal ini didukung temuan hasil penelitian yang menyimpul-
kan bahwa komitmen karyawan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan (Ferris, 1981; Araya, et al, 1982; Leong
and Cote 1994; Mathie,tandZajac 1999; dan SyafaruddinAlwi, 2001).

D. Kerangka Pemikiran

Industri jasa perhotelan merupakaa jenis akomodasi yang mem-
pergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakanjasa
pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi

umum yang dikelola secara komersial. Karyawan sebagai ujung tom-
bak perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan;
untuk itu karyawan diharapkan memiliki kualitas personal yang mam-
pu memberikan kemampuan terbaiknya dalam menuljang beroperasi-
nya sebagai perusahaan bisnis.
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Karyawan yang bekerja pada hotel bintang di Kabupaten/Kota
Provinsi Bali mempunyai berbagai tujuan, harapan atau kebutuhan
yang harus dicapainya dan memiliki keterkaitan dengan perusahaan
yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja karyawan dalam memberi-
kan pelayanan kepada wisatawan. Kompensasi yang diterima karya-
wan maupun kompetensi yang dimiliki karyawan dapat mempenga-
ruhi komitmen mereka dalam menjalankan tugasnya. Antara kom-
pensasi dan komitmen memiliki hubungan yang erat; satu sisi kom-
pensasi yang diterima karyawan secara layak akan dapat memenuhi
kebutuhan hidup diri dan keluarganya, sehingga lebih berkonsentrasi
untuk mengembangkan diri dalam meningkatkan kemampuan. Di sisi
lain, kompetensi yang telah disumbangkannya kepada perusahaan di-
harapkan mendapatkan kompensasi yang adil sesuai kemampuannya.

Hotel bintang yang memiliki tingkat kineqa karyawan tinggi di-
perlukan komitmen karyawan yang tinggi. Faktor komitrnen dipandang
penting karena karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap
organisasi akan cenderung memiliki sikap yang profesional dan
menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati. Menurut
Syafaruddin Alwi (2001) mengatakan bahwa komitmen merupakan
sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam
upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan dalam perusahaan.
Komitmen karyawan terhadap organisasi akan mempengaruhi kine{a
karyawan dalam bekerja pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam
upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan sebagai proses
pembelajaran dalam organisasi maka pihak manajemen dipandang
perlu untuk memberdayakan sumberdayanya secara terintegrasi sesuai
kemampuan karyawan dan meningkatkan komitmen karyawan terha_
dap perusahaan. Bagaimanapun juga, komitmen karyawan belumlah
cukup kuat yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan; faktor
kompensasi maupun kompetensi karyawan juga ikut memberikan andil
dalam memberikan pengaruh.

Karyawan menginginkan kompensasi yang diterimanya lebih be-
sar atau sama dengan kompensasi yang diharapkan agar dapat meme-
nuhi kebutuhan hidup secara layak, tercipta upaya memperbaiki kom-
petensi diri, dapat menumbuhkan semangat kerja, yang akhirnya kiner-
ja karyawanpun diharapkan meningkat. Bentuk kompensasi yang
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diberikan oleh pihak manajemen kepada karyawan dalam penelitian

ini mengacu menurut Werther and Davis (1996) meliputi dua bentuk
yaitu: (1) Kompensasi langsung terdiri dari: gajilupah, komisi, dan

bonus. (2) Kompensasi tidak langsung terdiri dari: Legally mandated

benefits: laminar' sosial, kompensasi selama tidak beke{a, pesangon;

Voluntary (fringe benefit):benefrt asnransi yang berhubungan dengan

kesehatan (asuransi: kesehatan, mata, gigi, jiwa), benefit dalam bentuk

jaminan karyawan (pensiunan, pensiun dini), benefit di saat tidakbe-

kerja (sakit, hari libur, liburan, dan cuti), pelayanan karyawan (ban-

tuan pendidikan, pelayanan keuangan, penempatan tempat tinggal).

Pemberian kompensasi merupakan alat yang efektifuntuk mem-

peroleh, menjaga dan mempertahankan tenaga kerja yang produktif;

karena kompensasi (imbalan) dapat dijadikan petunjuk tentang peri-

laku apa yang dihargai, maka kompensasi sangat potensial dalam

mempengaruhi produktivitas karyawan untuk mendorong lajunya

perusahaan. Dalam menatanyajika terjadi kesalahan menurut Werther

and Davis ( 1 996) akan berakibat buruk seperti banyaknya yang mang-

kir (absen) ked a, makin banyaknya keluhan, ketidakpuasan terhadap

pekedaan, turunnya produktivitas dan tidak lagi terpenuhinya rencana-

rencana startegis. Dengan demikian diharapkan dapat menjalin ikatan

kerja antara karyawan dengan perusahaan, meningkatkan kepuasan

kerja, pengadaan yang efektit menciptakan stabilitas dan disiplin kerja,

serta meningkatkan konsentrasi dan kemampuan ke{ a yang dan pada

hakikatnya karyawan memiliki komitmen kerja; akhirnya kinerja

karyawan dapat ditingkatkan.

Kompetensi individu adalah kapasitas dari pengetahuan, keteram-

pilan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang karyawan yang relevan

dengan standar pekerjaan yang akan dilakukan sehingga mampu

melaksanakan pekefaan yang telah dirancang bagi dirinya baik untuk

saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini

kompetensi menggunakan Generic Competencies model men.lrul

Spencer & Spencer (1999) dan Hart (1999) meliputi: (1) ach.ieve-

ment orientaiion (orientasi untuk be ryrestasl)' (2) initiadue (inisiati{)'

(3) information seeking (petcaian dan pengumpulan informasi), (4)

impict and influence (kemampuan memberi dampak dan pengaruh),

(5) developiig others (kemampuan mengambangkan orang lain), (6)
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d ire c tive ne s s /a s s ertiv e n e s s (keberanian memberi perintah atas jabat-
an), (7) teamwork and cooperation (kerja kelompok dan kerjasama),
(8) team leadership (kemampuan memimpin kelompok), (9) analyti-
cal thinking (kemampuan berpikir an alitis), (10) conceptual thinking
(kemampuan berpikir konseptual), ( l1) selfconfidence (kepercayaan
diri sendiri), (12) customer service orientation (orientasi layanan
pelanggan), ( l3) dicey condition (memiliki kemampuan berhadapan
dengan kondisi yang serba tidak pasti), dan (14) communication
(komunikasi).

Kompensasi yang diterima karyawan maupun kompetensi yang
dimiliki karyawan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Be-
samya kompensasi yang diterima karyawan dapat lebih berkonsentrasi
dalam menjalankan tugasnya sehingga meningkatkan kemampuan diri_
nya; sebaliknya kemampuan yang dimiliki karyawan menjadi pedoman
dalam menentukan besamya kompensasi yang adil sesuai prestasi yang
disumbangkan kepada perusahaan. Kedua hal tersebut dapat
mempengaruhi komitmen karyawan pada perusahaan yang merupakan
sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam
upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan dal.rm perusahaan.
Hal ini perlu dibina secara terus menerus agar kedua belah pihak satng
mengutungkan. Di satu sisi karyawan yang telah terfokus dalam
menyumbangkan segala kompetensinya mendapatkan kompensasi
yarrg layak, di sisi lain perusahaan yang telah mempergunakan jasa
karyawan wajar memberikan kompensasi yung uaii dan layak.
Akhirnya kedua belah pihak saling membutuhkan, perusahaanprn
dapat mencapai tujuannya sebagai bentuk perusahaan bisnis.

Dalam penelitian ini komitrnen karyawan menggunakan Meyer
and Allen (1993), dengan indikator sebagai berikut: (a) Komitmen
afektif meliputi: keseimbangan antara nilai dan tujuun, i..p.."uyuun
terhadap perusahaan, hubungan secara emosional deng- p"-auh*r,
perusahaan merupakan bagian dari hidup, kerelaan bekerjapadaperu-
sahaan; (b) Komitmen kontinyu meliputi: kecintaan terhadap perusa_
haan, ketahanan pada pekerjaan sekarang, rasa berkorban bila menunda
peke{aan,_ketahanan tawaran pekerjaan luar, gangguan kehidupan jika
meninggalkan perusahaan, dan (c) Komitmenlormatif metiputi:
kewajiban untuk tetap tinggal pada perusahaan, k""rggurr* untuk
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meninggalkan perusahaan, kewaj iban untuk bertahan pada perusaha-

an, rasa kecewa atasan bila ditinggalkan karyawan, konsistensi dengan

pekerjaan.

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi dapat menghasilkan

kinerja yang tinggi pula bila karyawan diberikan kebebasan, keleluasa-

an maupun kemandirian dalam mengendalikan pekerjaannya, baik
yang mencakup keputusan inti berkenaan dengan pekerjaan, alokasi

waktu yang disepakati maupun isi yang terkait dengan substansi

keputusan pekerjaan yang ditangani. Karyawan yang memiliki
kepercayaan positif terhadap organisasinya mereka akan terlekat pada

organisasi beserta seluruh rujuan dan nilai yang ada dan dapat menum-

buhkan komitmen karyawan; akan tetapi ia tidak merasa senang de-

ngan pengalaman dari beberapa aspek pekerjaan tertentu dalam orga-

nisasi berakibat komitmen karyawan menjadi hilang. Oleh karenanya

moral pekerja dapat berupa komitmen untuk mencapai kine{a yang

baik, karena terletak pada organisasi dan reaksi positifkaryawan dalam

organisasi.

Akhimya, tujuan yang hendak dicapai adalah kinerja karyawan

yang diharapkan mampu menj alankan tugasnya mengacu pada aspek

yarg be.iruburgan dengan pekerjaan (ob relatedfactors) dan pende-

iatan penilaian kinerja pertimbangan (judgment-performance ev.alu'

ation) yaifi tipe penilaian kinerja yang menilai atau mengev^aluasi

kiner.la berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik Menurut Gomes

(200i), meliputi delapan dimensi atau kriteria terhadap kinerja karya-

wan berdasarkan deskipsi yang spesifik yaitu: (1) Quantity ofwork

yaitu jumlah keda yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang

iit"ntokurr; (2) Quality of work yaitu kualitas kerja yang dicapai

berdasarkan iyarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya; ( 3) Job lmowl-

edge yaitu luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampil-

aiyi; (4) Creativen ess yaitu keaslian gagasan-gagasan yang dimun-

culkan'dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan yang timbul; (5) Co operationyaiitkesediaan unhrk bekerja

.*u O"rri- o.ung lain (sesama anggota organisasl); (6) Depend-

abflity yalttkesadarandan dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan

penyelesuian pekerjaan; (7) Initiative yaitu semangat untuk melak-

.-"kun togut-*gas baru dan tanggung j awabnya; (8) Personal quali'
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ties y aifii menyangkut kepribadian, kepemimpinan, keramah-tamahan
dan integrasi pribadi.

Temuan hasil penelitian terdahulu dapat dijadikan rujukan dalam
penelitian ini untuk melihat kejelasan arah, originalitas serta keman-
faatannya. Beberapa temuan penelitian sebelumnya yang terkait dan
untuk memposisikan keberadaan penelitian yang sedang dilakukan.
Adapun sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah mengenai kajian
teori organisasi, perilaku organisasi, serta manajemen sumber daya
manusia khususnya penelitian yang membahas tentang kompensasi,
kompetensi, komitmen dan kinerja karyawan; bagian berikut akan
dikemukakan beberapa temuan hasil penelitian sebagai berikut.

(l) Bun and Ginardi (2002)denganjudul: Intellectual Capital: More
Than Interaction of Competence x Commitmenf. Dalampengujian
digunakan 600 sampel karyawan dari karyawan sektor publik,
perbankan, dan hotel. Kompetensi karyawan diukur dengan meng-
gunakan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan;
sementara komitmen karyawan diukur dengan menggunakan
komitmen afektif, kontinyu, dan normatif. Temuan hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa ada hubungan korelatif yang
moderat dan signifikan antara kompetensi dan komitmen karya-
wan. Dalam hasil penelitiannya, salah satu merekomendasikan
peneliti selanjutnya bahwa modal intelektual di masa depan diha-
rapkan mengembangkan konstruk kompetensi karena pengukuran
kompetensi karyawan dalam modelnya masih sangat dangkal ha-
nya meliputi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan.

(2) I Wayan Bagia (2004) denganjudul: Pengaruh Modal Intelektual
dan Kepuasan kerja Terhadap kinerja Pegawai Pemerintah Daerah
Kabupaten di Provinsi Bali. Dalam pengujian digunakan 140
karyawan sebagai sampel. Modal Intelektual diukur dengan meng-
gunakan tingkat kompetensi, tingkat komitmen, dan tingkat
pengendalian pekerjaan; sedangkan kepuasan kerja diukur dengan
menggunakan tingkat gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, rekan
sekerja, dan kondisi kerja; sementara kinerja pegawai diukur
dengan menggunakan tingkat kualitas kerja, kuantitas kerja,
pengetahuan keqja, kemandirian, kerjasama, inisiatil dan kualitas
personal. Temuan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa
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modal intelektual yang mencakup kompetensi, komitmen, dan
pengendalian pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan ter-
hadap kine{a pegawai. Dalam penelitiannya antara lain mereko-
mendasikan peneliti selanjumya bahwa: (a) modal intelektual yang

mencakup kompetensi, komitmen, dan pengendalian peke{aan
dengan kepuasan ke{a dan kine{a dengan menggunakan metode
yang sama untuk menguj i keberlakuan temuan model hubungan
kausal yang lebih luas. (b) modal intelektual pada unit analisis
tingkat individu perlu dilakukan dan dikembangkan dimensi
konstruk kompetensi spiritual ke dalam model kompetensi.

(3) fuce, C.L. (1999) dengan judul: A Suantitative Study of Emo-

tional Intelligence and lts Impact on the Performance. Dalam
penelitian ini kuesioner menggunakan skala Likert; baik kuesioner

kecerdasan emosional maupun kuesioner kine{ a pegawai dinilai
oleh atasan. Temuan analisis data membuktikan bahwa: (a)
terdapat hubungan positif dan signifikan antara kecerdasan

emosional dengan kinerj a; (b) kecerdasan emosional mempunyai
pengaruh langsung terhadap kine{a.

(4) Zunaidah (2006) dengan judul: Pengaruh Kompensasi, Karak-
teristik Pekerjaan dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerj a

dan Kine{a Pegawai. Dalam pengujian digunakan 500 sampel

karyawan dari karyawan perusahaan menengah dan besar. Kom-
pensasi diukur dengan menggunakan tingkat kompensasi [ang-

sung (gaj ilupah, tunjangan, insentif/bonus) dan kompensasi tidak
langsung faminan keamanan & kesehatan kerja, pemberian
pensiun, pembayaran gaji selama tidak bekerja, pakaian ke{a,
dan tunjangan hari raya). Sementara kine{a pegawai diukur de-

ngan menggunakan tingkat kemampuan, motivasi, dan kesem-

patan. Salah satu temuan hasil penelitiannya menyimpulkan bah-

wa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja pegawai. Dalam penelitiannya antara lain merekomendasi-

kan peneliti selanjutnya bahwa perlu dilakukan studi lanjutan de-

ngan menambah variabel lain yang belum diamati dalam
penelitian.

(5) Budi Djatmiko (2004) denganjudul: Pengaruh Komifinen, Kepu-

asan Kerja, dan Kompetensi Dosen Terhadap Kepuasan dan
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Loyalitas Mahasiswa Serta Dampaknya Terhadap Pangsa Pasar.
Dalam pengujian digunakan 768 sampel meliputi pimpinan,
dosen, dan mahasiswa dengan metode yang digunakan adalah
Structural Equation Model (SEM). Kompetensi dosen metiputi
dimensi: kompetensi kognitif (kecakapan ranah cipta), kompe-
tensi afektif(kecakapan ranah rasa), dan kompetensi psikomotor
(kecakapan ranah karsa). Sementara komitmen dosen yang digu-
nakan meliputi indikator: pengetahuan, aktivitas, emosi, iden-
tifikasi, proyeksi masa depan, daya tahan terhadap guncangan.
Salah satu kesimpulan hasil penelitiannya adalah terdapat hu-
bungan positif dan sigrrifikan antara komitmen dengan kompe_
tensi dosen. Dalam penelitiannya antara lain merekomendasikan
kepada peneliti selanjutnya perlu membahas hubungan kominnen
dosen dengan kepuasan kerja dosen, juga kepuasan kerja dosen
dengan kompetensi dosen.

(6) Patterson, et al (1997) denganju dul: Impact ofpeople Manage_
ment Practices on Performance. penelitian ini bertujuan untuk
melihat dampak dari sikap karyawan, budaya organisasi, praktek
MSDM, dan keragaman aktivitas manajerial laimya. Temuan
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (a) praktik MSDM da_
pat memprediksi kinerja; ini mengindikasikan bahwaj ika mana-
jer berkeinginan untuk mempengaruhi kinerja perusahaan maka
bidang yang paling penting ditekankan adalah manajemen manu-
sia. (b) Komitmen karyawan pada organisasi dan kontak psiko_
logis yang positifmerupakan dasar untuk memperbaiki kine{a;
baik pada tingkat individu, tim maupun organisasi.

(7) Nyhan (1999) denganjudul: ftc reasing Affective Organizational
Commitment in Public Organizations. Sampel penelitian ditentu_
kan melalui dua tahap; yaitu tahap pertama memilih organisasi
publik dan tahap kedua memilih karyawan yang menjadi sampel
yang dipilih secara random. Sampel digunakan 500 karvawan
dan data dianalisis dengan menggunakan analisis faktoi yang
bentuknya konfirmatori dan eksploratif. Salah satu temuan pene_
litiannya menyimpulkan bahwa komitmen afektif pada tingkat
yang lebih tinggi memiiiki hubungan secara empirik de;gan
kine{a pada tingkat yang lebih tinggi. -
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Berdasarkan beberapa temuan hasil penelitian terdahulu tersebut

maka posisi penelitian dan originalitas disertasi ini yaitu:

( 1) Menguj i hubungan kausal kompensasi dan kompetensi karyawan

sebagai variabel independen terhadap komitmen karyawan seba-

gai variabel intervening serta dampaknya terhadap kinerja karya-

wan sebagai variabel dependen. Beberapa penelitian sebelumnya

hanya pada pengujian masing-masing unsur secara tersendiri;

padahal bila dilihat secara teori sistem kompensasi yang layak

memungkinkan karyawan menjalankan tugasnya lebih berkon-

sentrasi dan kompetensi memungkinkan karyawan menggunakan

kemampuannya secara maksimal. Demikian pula keberadaan

suatu perusahaan sangat ditentukan oleh tingkat komitrnen karya-

wan dalam keberpihakan dan keinginannya berpartisipasi pada

perusahaan untuk mencapai kinerja optimal.

(2) Mengembangkan konstruk kompensasi karyawan sebagai salah

satu unsur dari kompensasi langsung maupun tidak langsung'

Dalam penelitian sebelumnya kompensasi tidak langsung hanya

memasukkan jaminan keamanan & kesehatan kerja, pemberian

pensiun, pembayaran gaji selama tidak bekerja, pakaian kerja,

dan tunjangan hari raya. Padahal kompensasi tidak langsung

meliputi: Legally mandated benefits: jaminan sosial, kompensasi

selama tidak bekerja, pesangon; Voluntary (fringe benefit):ben-

efit asuransi yang berhubungan dengan kesehatan (asuransi:

kesehatan, mata, gigi, j iwa), benefit dalam bentuk j aminan karya-

wan (pensiunan, pensiun dini), benefit di saat tidak bekerja (sakit,

hari libur, liburan, dan cuti), pelayanan karyawan (bantuan pendi-

dikan, pelayanan keuangan, penempatan tempat tinggal)' Dengan

demikian pada saat sekarang unsur pesangon menjadi sangat

penting ketika karyawan dikeluarkan dari perusahaan yang belum

masukdalampenelitiansebelumnya;demikianpulajaminan
sosial dan pelaYanan karyawan.

(3) Mengukur kompetensi dengan menggunakan indikator: orientasi

untukberprestasi,inisiatif,pencariandanpengumpulaninformasi'
kemampuan memberi dampak dan pengaruh, kemampuan me-

ngambangkan orang lain, keberanian memberi perintah atas jabat-

u.t, ketia kelompok dan kerjasama, kemampuan memimpin

96



kelompok, kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir
konseptual, kepercayaan diri sendiri, orientasi layanan pelanggan,

memiliki kemampuan berhadapan dengan kondisi yang serba
tidak pasti, dan komunikasi. Penelitian sebelumnya menggunakan
tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan (Burr and
Ginardi, 2002) dan I Wayan Bagia (2004) menggunakan
intelektual kapital, emosional, dan sosial.

(4) Mengukur komitmen karyawan menggunakan indikator: (a) Ko-
mitmen afektif meliputi: keseimbangan antara nilai dan tujuan,
kepercayaan terhadap perusahaan, hubungan secara emosional
dengan perusahaan, perusahaan merupakan bagian dari hidup,
kerelaan bekerja pada perusahaan; (b) Komitmen kontinyu meli-
puti: kecintaan terhadap perusahaan, ketahanan pada pekerjaan
sekarang, rasa berkorban bila menunda pekerjaan, ketahanan
tawaran pekerjaan luar, gangguan kehidupan jika meninggalkan
perusahaan, dan (c) Komitmen normatif meliputi: kewajiban un-
tuk tetap tinggal pada perusahaan, keengganan untuk meninggal-
kan perusahaan, kewajiban untuk bertahan pada perusahaan, rasa
kecewa atasan bila ditinggalkan karyawan, konsistensi dengan
peke{aan. Dalam penelitian sebelumnya tidak melihat pengaruh
variabel independen terhadap masing-masing komitmen (efektif,
kontinyu, dan normatif).

(5) Dalam penelitian disertasi ini untuk mengukur kinerja meng-
gunakan dua aspek yaitu di samping melihat dari aspek yang
berhubungan dengan pekerjaan, juga melihat dari aspek yang
berhubungan dengan karakteristik personal. Dalam penelitian
sebelumnya untuk menilai kinerja karyawan hanya melihat dari
aspek yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kualitas dan
kuantitas barang yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini pemecahan
masalah akan menggunakan teori organisasi (organizational theory)
sebagai background theory, teori prilaku organisasi (organizational
behavioral) sebagai middle range theory, dan sebagai applied theory
meliputi: teori manajemen sumber daya manusia (human resources
management theory), teori kompensasi (compensation theory), teori
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kompetensi (competences theory), teori komitmen (commttment

theory), serta teori kinerja (performance theory). Secara skematis

seperti pada Gambar 6.2 berikut.

Bertitik tolak dari keseluruhan kerangka teoritik di atas, maka

dapat dirumuskan paradigma keterkaitan kompensasi dan kompetensi

dengan komitmen serta dampaknya pada kinerja karyawan seperti

nampak pada Gambar 6.3 sebagai berikut.

Background
Theory Organizational

Middle Range
Theom

Organbational
Behavioral

Applied Theory

Human Resources
Management

CompetencesCompensafion

Commitment

Gambar: 6.2 Model Kerangka Pemikiran
Sumber: Ratih (2004) dimodifikasi
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Kompe[sasi

l.Kompensasi
Langsung.

2. Kompensasi Tidak
Langsung.

Werther and Davis
(r996)

Komitmetr

t.Komitrnen
Afektif.

2.Komitmen
KontiIlyu.

3.Komitnen
Normatif.

Meyer and
Allen (1993)

Kioerja
Karyawan

l.Jumlah
pek6jaan-

2. Kualitas
pek€rjaan.

3.Pemahaman
prosedur kerja.

4- Kreativitas.
5.Kerjasam&
6. Dipercaya-
T.lnisiatif
8.Kualilas pribadi.

Gomes (2001)

Kompeaersi

1. Semangat berFestasi.
2.IDisiatif.
3. Pengumpulafl Informasi
4.Dampak dan pengaruh.
5.Mengembangkan omng

lain.
6. Meflgarahkan.
T.Kerja kelompok dan

kerjasama.
8.Memimpin kelompok.
9. Belpikir analitis.
10. Berpikit konseptual.
I l. Kepercayaan diri.
12. Orientasi pelanggan.
13. Kondisi serba tidak

pasti.
14. Komuaikasi.

Spencer & Spencer (1999)
dan Hart (1999)

Gambar 6.3 Paradigma Penelitian Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap
Komitmen Serta Dampaknya pada Kinerja Karyawan
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BAB VII
KINERJA KARYAWAI\ HOTEL DALAM

PERSFEKTIF GLOBAL

Untuk mengetahui dan menguji pengaruh antar variabel penelitian

(kompensasi, kompentensi, komitmen, dan kinerja karyawan) dalam

penelitian ini dilakukan melalui analisis statistik menggunakan Struc-

tural Equation Modelling (SEM). Data yang digunakan diperoleh

dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 responden yang merupa-

kan karyawan hotel bintang di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Variabel

penelitian terdiri atas 4 (empat) variabel laten (tiga vaiabel exogenus

dan satu variavel endogenus) y aifttl.

1) Kompensasi (6,) yang terdiri atas 2 (dua) variabel observeble

(variabel manifes) y ait:rt: Direc t C omp ens ati on (Kompensasi

langsung) (X,,) dan Indirect Compensation (Kompensasi tidak
langsung) (X, r).

2) Kompetensi ((r)yangterdiriatas 14variabel observeble(variabel

manifes) yaitu: Achevement orientation (orientasi untuk
berprestasi) (X r r'5, 

I ni ti ati ve (inisiatif) (Xr.r), I nfo r m ati o n s e e k-

ing (pencaian dan pengumpulan informasi) (Xr.r), The impact

and influence (kemampuan memberi dampak dan pengaruh)

(Xr.), Developing others (kemampuan mengembangkan orang

lain) (X2 5), Directiveness /assertiven ess (keberanian memberi

perintah atas jabatan) (X, u), Teamwork and cooperation (kerja

kelompok dan kerjasama) (4r), Team leadersftlp (kemampuan

memimpin kelompok) (Xr.r), Analytic al thinking (kemampuan

berpikir analitis) (Xr.r), Conceptual thinking (kemampuan berpikir

konseptual) (X,o), Self confidence (kepercayaan diri sendiri)
(Xr.,,), Cunsomer service orientation (orientasi pelayanan

konsumen) (Xr.,r), Dicey condition (memiliki kemampuan

berhadapan dengan kondisi yang serba tidak pasti) (Xr,r) dan

Communicallon (komunikasi) (X,o).

3) Komitmen (n,) yang terdiri atas 3 (tiga) variabel observeble

(variabel manifes) yaitu Affective Commitment (Komitmen
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Afekti| (Y r), Continuance Commitmenr (Komitmen Kontinyu)
(Yr) dan Normative Commitmenl (Komitmen Normatif) (Yr).

4) Kinerja Karyawan (nJ yang terdiri atas 8 (delapan) variabel
observeble (variabel manifes) yaiu: Quantity of work (Jumlah
pekerjaan) (Zr), Quality of work (Ktalitas pekerjaan) (Zr), Knowl-
edge of job (Pemahaman prosedur kerja) (Zr), Creativeness
(Kreativitas) (Z ), C o o p e r ati o n (Kerj asama) (Z r), D ep end ab ili ty
(Dipercaya) (Z), Initiative (InisiatiD (Zr), Personal qualities
(Kualitas pribadi) (Zr).

Hasil estimasi loading faktor beserta uji t dalam Path Diagram
Model persamaan struktural disajikan pada Gambar 7.1 berikut.

(i-6,tml
OJD' w

Gambar 7.1 Path Diagram Model Persamaan Struktural
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A. Hubungan Antara Kompensasi Dengan Kompetensi

Hipotesis pertama akan diuji hubungan antara kompensasi ((,)
dengan kompetensi ((r); hasil model struktural hubungan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 7.2 berikut.

0,1001

o3a{o

Gambar 7.2 Path Diagram Model Persamaan Struktural
Hubungan Antara Kompensasi Dengan
Kompetensi

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya keeratan hu-
bungan kompensasi ((,) dengan kompetensi (EJ (rr,,-) sebesar 0,5445

dengan arah positif dan diperoleh nilai t n,*n, untuk rii6nguji hubungan

tersebut sebesar 13,5250. Untuk cx penelitian sebesar 0,05 nilai batas

dinyatakan uji signifikan adalah 1,965. Hasil pengujian hubungan

kompensasi dengan kompetensi karyawan menunjukkan adanya hu-

bungan yang signifikan (bermakna) karena nilai t 
hih,,s 

yang diperoleh
lebih besar dari nilai t tuu"r 

: 1,965; dengan kata lain nilai t n.n*
13,5250 > nilai t uu"r 

: 1,965 adalah signifikan atau bermakna. Hasil

(t = r3,szso)

E
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perhitungan keeratan hubungan kompensasi dengan kompetensi
sebesar 0,52145 ; untuk menenflrkan tinggi rendahnya koefisien korelasi
yang diperoleh, dapat ditentukan berdasarkan kriteria Sugiyono (2005)
dengan ketentuan 0,400-{,599 masuk dalam lciteria hubungan sedang.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian hasil penelitian di-
peroleh kesimpulan bahwa terdapat keeratan hubungan yang signifi-
kan antara kompensasi dengan kompetensi karyawan karena diperoleh
nilai t,-.-^ 13,5250 > nilai t.-"-. :1,965 makaH0 ditolak; artinya adan,ong

hubungan antara kompensasi dengan kompetensi karyawan. Hasil
temuan ini menghasilkan bahwa semakin baik penerapan sistem kom-
pensasi yang diterima karyawan juga akan diikuti perbaikan kompe-
tensi karyawan. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan
bahwa terdapat hubungan antara kompensasi dengan kompetensi kar-
yawan hotel bintang di Kabupaten/Kota Provinsi Bali dapat diterima
atau terbukti.

Hasil skoring mengenai kompensasi, secara akumulasi berada
pada skor 21858 dan rentang klasifikasi antara21761-26880 menun-
jukkan bahwa kompensasi yang diterima karyawan hotel bintang di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali termasuk kategori tinggi, demikian pula
untuk kompetensi karyawan secara akumulasi berada pada skor 84560
dan rentang klasifikasi antara77521-95760 termasuk kategori tinggi.
Fakta ini mengindikasikan pula bahwa skor kompensasi dan kompe-
tensi karyawan sangat seimbang; dengan demikian dapat dikatakan
bahwa hipotesis pertama juga mendukung hasil deskripsi berkenaan
dengan variabel kompensasi dan kompetensi karyawan tersebut.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu tugas yang paling
kompleks, tetapijuga salah satu aspek yang paling berarti bagi karya-
wan maupun organisasi. Kompensasi yang diberikan secara benar,
para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai
sasaran-sasaran organisasi. Oleh karenanya sistem kompensasi meru-
pakan suatu mekanisme penting yang mampu memotivasi seseorang
dalam berbuat untuk tujuan organisasi melalui peningkatan kompe-
tensi (Anthony, 1998). Karyawan terdorong unhrk bekerja secara ber-
sungguh-sungguh apabila hasil kerjanya memperoleh imbalan yang
adil. Menurut Sedarmayanti (2000) adil dalam prinsip kompensasi
yang diterima karyawan diartikan sesuai dengan prestasi kerja.
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Karyawan hotel bintang menerima kompensasi langsung lebih
kecil dibandingkan kompensasi tidak langsung; hal ini menunjukkan
bahwa karyawan kurang memberikan status oleh karenanya karyawan

kurang menciptakan rasa loyalitas dan komitmen terhadap organisasi.

Kompensasi langsung sangat efel$ifdalam meningkatkan kinerja kare-

na merupakan kompensasi dasar yang lebih pasti dalam memenuhi

kebutuhan hidup diri dan keluarga serta sebagai sarana untuk mengem-

bangkan diri lebih lanjut.

Kompensasi yang memadai dapat memenuhi kebutuhan fisik
mengingat kompensasi bersumber dari kompensasi langsung dan

kompensasi tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup diri
dan keluarganya. Kompensasi itu sendiri bersumber dari pekerjaan

dan lingkungan ke{a yang dapat membentuk sikap serta perilaku yang

positif dalam mengembangkan diri lebih lanjut. Menurut Jusuflrianto
(2001) dalam pemberian kompensasi bertujuan membantu mencipta-

kan kesadaran bersama di antara para individu untuk bersedia bekerja

sama dengan organisasi dan mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan-
nya. Melalui tujuan tersebutlah karyawan mempersiapkan diri bahwa

bekerja dengan organisasi mengandung arti langkah saling membu-
tuhkan; satu sisi organisasi menginginkan tercapainya tujuan organi-

sasi dan dari sisi karyawan terpenuhinya kebuflrhan-kebutuhan pribadi

seperti pengembangan diri.

Demikian sebaliknya, karyawan yang memiliki kompetensi relatif
qualiJied, kompensasi yang diterimanya diharapkan memuaskan; hal

ini dimaksudkan untuk mencegah kaluarnya karyawan mencari
peke{aan yang memberikan kompensasi lebih besar atau sama dengan

kompensasi yang diharapkan. Oleh karenanya menurut Hadari Nawawi

(2001) mengatakan bahwa baik kompensasi langsung maupun

kompensasi tidak langsung yang memuaskan dan adil, akan memacu

untuk berkompetisi dalam berprestasi dengan memacu kompetensi

secara maksimal.

Bagi hotel bintang, program kompensasi penting untuk mencer-

minkan upaya organisasi mempertahankan sumber daya manusianya

yang qualified. Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif, karyawan

yang quatifed akan mudah keluar; untuk itu sistem pengupahan harus

dijaga agar tetap kompetitif dengan perusahaan laimya Tanpa adanva
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imbalan yang memadai karyawan banyak yang keluar dan mencari
pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Hal ini berarti apabila kompen-
sasi yang diterima karyawan lebih kecil yang diharapkan, tidak adil,
dan tidak layak, maka karyawan akan tidak puas, sering absen dan
meninggalkan organisasi (Marwansyah dan Mukaram, 1999). Untuk
itu diperlukan kompensasi yang adil dan layak sehingga karyawan
dapat lebih tenang dan terkonsntrasi dalam mengembangkan kom-
petensinya.

Kedua fakta tersebut menunjukkan bahwa antara kompensasi yang
diterima karyawan memiliki hubungan yang positif dengan kompe-
tensi karyawan; dan sebaliknya karyawan yang memiliki kompetensi
yang relatif lebih tinggi akan menerima kompensasi yang relatif lebih
tinggi. Kompensasi mempunyai peranan dan dampak yang positifpada
pengembangan manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan
kemampuan karyawan pada suatu perusahaan (McCaffery 1999;
Marks, et al., 1998).

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian empirik dari
McCaffery (1999); Marks, et al., (1998) bahwa kompensasi mem-
punyai peranan dan dampak yang positif pada manajemen sumber
daya manusia dalam meningkatkan kemampuan karyawan pada suatu
perusahaan. Di samping itu, temuan penelitian ini juga membuktikan
kebenaran pernyataan teoritik dari Werther and Davis (1996): Wiley
(1997);Anthony (1998); Cascio (2003); bahwa kompensasi merupa-
kan motivator terbaik dari sisi karyawan untuk menghargai dan
meningkatkan kompetensinya.

Implikasi Hasil Pengujian Hipotesis Pertama: Hubungan Antara
Kompensasi dengan Kompetensi Karyawan Hotel Bintang

Implikasi hasil pengujian hipotesis dari temuan penelitian ini dapat
ditinjau dari sudut pandang teori sumber daya manusia dan manajerial.
Dari sudut pandang teori sumber daya manusia temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa antara kompensasi dengan kompetensi memiliki
hubungan yang positif dan signifrkan; berarti semakin baik kompensasi
yang diterima karyawan akan diikuti pula baiknya kompetensi
karyawan pada hotel bintang Kabapaten/Kota Provinsi Bali. Ini berarti
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bahwa pihak manajemen hotel bintang unruk meningkatkan kompe-
tensi karyawan perlu memperhatikan kompensasi. Menurut Marks, et

al (1998) menyatakan bahwa kompensasi mempunyai peranan yang

nyata dalam pemeliharaan manajemen sumber daya manusia. Dengan

demikian temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa kompen-

sasi yang diterima karyawan hotel bintang Kabupaten/Kota Provinsi
Bali masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar di masa akan datang

khususnya kompensasi langsung agar dapat mencapai kategori tinggi
bahkan sangat tinggi.

Sudut pandang manajerial, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa semakin baik kompensasi yang diterima karyawan diikuti oleh

semakin baiknya kompetensi karyawan. Karyawan yang memiliki
keterampilan profesional dan kompetensi yang tinggi, mampu untuk
tidak saja melakukan pengembangan secara terbatas pada lingkup
perusahaan; tetapi mampu pula pada saat yang bersamaan melakukan

identifikasi untuk perkembangan di masa yang akan datang, pihak

manajemen perlu memperhatikan secara baik melalui berbagai upaya

termasuk memberikan kompensasi yang perlu sewaktu-waktu untuk

ditinjau kembali.
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B. Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap
Komitmen

Pada hipotesis kedua akan diuji pengaruh kompensasi ((r) dan

kompetensi ([r) terhadap komitmen (r1,); hasil perhitungan untuk

hipotesis kedua dapat dilihat pada Gambar 7.3 berikut.
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Gambar: 7.3 Path Diagram Model Persamaan Stnrktural
Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi
Terhadap Komitrnen

Pada Gambar 7.3 tersebut dapat dilihat koefisien pengaruh
kompensasi ((,) terhadap komitrnen (q,) sebesar 0.291.4 dengan nilai
t n,.,"* untuk uji statistik sebesar 4.6649 dan koefisien pengaruh
kompetensi ((r) terhadap komitmen (r1,) sebesar 05343 dengan nilai
t,*, untuk uji statistik sebesar 7.5838. Secararingkas hasil perhitungan
model stnrktural dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel. 7.1 Hasil Perhitungan Model Strukrural Pengaruh
Kompensasi dan Kompetensi Terhadap
Komiffnen

ffix
W

ffim
ffiffi

ffiW
ffi ffi
ffi

ffi

I Kompensasi

I G,l
I Kffiil*;i
I t€,1

Komitmen
(rt,l

0.2914

0.5343

0.06246

0.07045 7.5838

4.6649 0.5399 0.4601

Sumber: Output Lisrel
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total pengaruh kompen-

sasi ((,) dan kompetensi ((r) terhadap komitmen (n,) adalah sebesar

0,5399 (53.99%) dan pengaruh faktor lain sebesar 0,4601 (46.01%).
Rangkuman secara lebih rinci dapat diketahui total pengaruh langsung

dan tidak langsung kompensasi dan kompetensi terhadap komitmen
seperti T abal 7 .2 berikut.

Tabel7.2 Rangkuman Hasil Pengaruh Kompensasi dan
Kompetensi Terhadap Komitrnen

Sumber:

Hasil pengujian hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh

kompensasi dan kompetensi terhadap komitrnen karyawan hotel bin-
tang di Kabupaten/Kota Provinsi Bali menunjukkan adanya pengaruh

yang bermakna dari kedua variabel (kompensasi dan kompetensi)
terhadap komitrnen karyawan. Secara total diperoleh 53,99% perubah-

an komitmen karyawan dapat dijelaskan oleh kompensasi dan
kompetensi.

Hal tersebut berarti kompensasi yang mencakup: kompensasi

langsung dan tidak langsung yang dirasakan karyawan dan kompetensi
yang mencakup: orientasi untuk berprestasi, inisiatif, pencarian dan

pengumpulan informasi, kemampuan memberi dampak dan pengaruh,

kemampuan mengembangkan orang lain, keberanian memberi perintah

atas jabatan, kerja kelompok dan kerjasama, kemampuan memimpin

n,2/ ni, 8.49o/oKompensasi
(€,) v _ xr-- xv -, ltit 9rjr t tht2 8.47% Melalui f,

16.96
%

28.ss%
.,2/ n€,

Melalui fi
37.03

%
Kompetensi
(€,) v - xr.- xv .t nt+ lte> ' lEt 8.48%
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kelompok, kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir konsep-
tual, kepercayaan diri sendiri, orientasi pelayanan pelanggan, memiliki
kemampuan berhadapan dengan kondisi yang serba tidak pasti, dan
komunikasi; secara bersamaan atau serempak berperan dalam upaya
membentuk, mempertahankan dan meningkatkan komitmen yang
mencakup komitmen afektii komitmen kontinyu, dan komitmen nor-
matif yang memiliki keterkaitan atau keberpihakan dan keinginan
untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian hipotesis yang kedua
diajukan yaitu pengaruh kompensasi dan kompetensi terhadap
komitmen dapat diterima.

Pengaruh simultan variabel kompensasi dan variabel kompetensi
terhadap komitmen karyawan hotel bintang Kabupaten/Kota provinsi
Bali adalah positif; artinya kompensasi yang relatif tinggi atau tingkat
kompensasi yang dirasakan pada tingkat yang relatif tinggi,
kompetensi yang relatif tinggi atau tingkat penggunaan kemampuan
karyawan pada tingkat yang relatif tinggi akan dapat menentukan
komitmen karyawan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tinggi
rendahnya komitmen karyawan dapat dijelaskan oleh tingkat tinggi
rendahnya kompensasi dan kompetensi karyawan hotel bintang. Kom-
pensasi dan kompetensi karyawan memiliki pengaruh yang signifikan
secara uji statistik terhadap komitmen karyawan; artinya pengaruh
kompensasi dan kompetensi terhadap komitmen karyawan menun-
jukkan pengaruh yang kuat atatbermakna.

Pengaruh variabel lain terhadap komitmen karyawan yang ditun-
jukkan oleh episilonnya (() yaitu sebesar 46.01%;hal ini mengindi-
kasikan bahwa masih terdapat variabel lainny ayangturut serta mem-
pengaruhi komitmen karyawan hotel bintang di luar variabel kom-
pensasi dan kompetensi yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
Variabel lain yang diduga mempengaruhi komitmen karyawan yang
perlu diteliti lebih lanjut adalah lingkungan kerja karyawan.

Secara parsial, pengaruh kompensasi terhadap komitmen karya-
wan sebesar l6,97yo menunjukkan bahwa variabel kompensasi yang
mencakup kompensasi langsung dan kompensasi langsung dapat
menstimulir (mendorong) optimasi pembentukan, mempertahankan
dan meningkatkan komitmen karyawan hotel bintang. Temuan pene-
litian ini membuktikan kebenaran pernyataan teoritik dari strauss

109



(1992); Caruana (1998); Jann Hidayat (1999) bahwa komponen kunct

yang diperlukan untuk membangun komitmen karyawan adalah

partisipasi, fl eksibilitas karir, kompensasi berdasarkan prestasi, dan

jaminan.

Pengaruh kompetensi terhadap komitmen karyawan sebesar

37,03% menunjukkan bahwa variabel kompetensi yang mencakup:

orientasi untuk berprestasi, inisiatif, pencarian dan pengumpulan

informasi, kemampuan memberi dampak dan penganrh, kemampuan

mengembangkan orang lain, keberanian memberi perintah atasjabatan,

kerja kelompok dan kerjasama, kemampuan memimpin kelompok,

kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir konsephral, keper-

cayaan diri sendiri, orientasi pelayanan pelanggan, memiliki kemam-

puan berhadapan dengan kondisi yang serba tidak pasti, dan komuni-
kasi; dapat menstimulir (mendorong) optimasi pembentukan, memper-

tahankan dan meningkatkan komitmen karyawan hotel bintang. Hasil
penelitian ini mendukung pemyataan Kroll (1997); Ulrich (1998);

Worsfold (1999) bahwa paduan yang serasi antara kompetensi dan

komitmen pegawai secara langsung akan berpengaruh terhadap pem-

befiu/rlan intellectual capital perusahaan sebagai suatu aset yang tidak

temilai dan sangat signifftan dalam kontribusinya terhadap pencapaian

pendapatan perusahaan.

Pengaruh kompensasi terhadap komitmen karyawan sebesar

16,97%, sedangkan pengaruh kompetensi terhadap komitmen karya-

wan sebesar37,03%; ini berarti pengaruh kompetensi terhadap komit-

men lebih besar dari pengaruh kompensasi terhadap komihnen. Dilihat

dari perbedaan besarnya pengaruh langsung menunjukkan bahwa

pengaruh kompetensi terhadap komitmen lebih besar dari pengamh

kompensasi terhadap komitmen; fakta ini menunjukkan bahwa bila

karyawan telah merasakan kompensasi yang diterimanya relatiflebih
tinggi mereka akan lebih merasakan keadilan sebagai balas jasa atas

keria mereka. Kompensasi yang relatiflebih tinggi dapat memenuhi

kebunrhan karyawan yang terkait dengan keperluan peningkatan kom-

petensi dan sekaligus dapat mendorong peningkatan kompetensi. Hasil

pengujian hipotesis ini mendukung pemyataan Werther and Davis

(1996); Willy (1997); Cascio (2003) bahwa kompensasi merupakan

motivator terbaik dari sisi karyawan untuk menghargai dan meningkat-
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kan kompetensinya. Sedangkan dari besaran pengaruh tidak langsung
yaifi 8,4\yodapat dijelaskan adanya saling keterkaitan antara kompen-
sasi dan kompetensi akan meningkatkan pengaruh dari kompensasi
maupun kompetensi terhadap komitmen karyawan. Hasil pengujian
hipotesis ini mendukung pernyataan Hadari Nawawi (2001) bahwa
kompensasi langsung dan tidak langsung yang memuaskan dan adil
akan memacu untuk berkompetisi dalam berprestasi dengan memacu
kompetensi secara maksimal.

Dengan demikian temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
hasil pengujian hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh kompen-
sasi dan kompetensi terhadap komitmen karyawan hotel berbintang
di Kabupaten/Kota Provinsi Bali menunjukkan adanya pengaruh yang
bermakna dari kedua variabel baik kompensasi maupun kompetensi
terhadap komitmen karyawan. Secara total diperoleh sebesar 5399%
berarti perubahan komitmen karyawan dapat dijelaskan oleh kom-
pensasi dan kompetensi; sedangkan secara parsial diperoleh pengamh
dari kompetensi terhadap komitmen karyawan sebesar 37 ,\3o/o,lebih
besar dari pengaruh kompensasi terhadap komitmen karyawan sebesar
16,97yo. Besaran pengaruh tidak langsung sebesar 8,48olo dapat
dijelaskan adanya saling keterkaitan antara kompensasi dan kompe-
tensi akan meningkatkan pengaruh dari kompensasi maupun kompe-
tensi terhadap komitmen karyawan.

Untuk memperoleh gambaran lebih rinci pengaruh kompensasi,
kompentensi dan sub variabel komitmen terhadap kinerja karyawan,
selanju0rya dilalrukan perhitungan untuk masing-masing sub variabel
komitmen. Hasil estimasi loading faktor beserta uji t dalam path dia-
gram model persamaan struktural disajikan pada Gambar 7.4 berikut.
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Gambar 7.4 Path Diagram Model Persamaan Struktural

1) Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap
Komitmen Afektif

Koefi sien pengaruh kompensasi (1, ) terhadap komitmen afekti f
(r1,) sebesar 0,3053 dengan nilai t n,*nn wffirji statistik sebesar 4,5312

dan koefisien pengaruh kompetensi ((r) terhadap komitrnen afektif
(q,) sebesar 0,4005 dengan nilai t,**untukuji statistik sebesar 5,8215.

Berdasarkan hasil perhitungan dipeioleh total pengaruh kompensasi

((,) dan kompetensi ((r) terhadap komitmen afektif (1 ,) adalah sebesar

0,3863 (38,63%) dan pengaruh faltor lain sebesar 0,6137 (61,37%).

(r = 4*$12)
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Tabel7.3 Rangkuman Hasil Pengaruh Kompensasi dan
Kompetensi terhadap Komitmen Afektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2006.

Hasil pengujian mengenai pengaruh kompensasi dan kompetensi
terhadap komifrnen afektifkaryawan hotel bintang di Kabupaten/I(ota
Provinsi Bali menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna dari
kedua variabel (kompensasi dan kompetensi) terhadap komitmen
afektif karyawan. Secara parsial diperoleh pengaruh kompetensi kar-
yawan terhadap komitmen afektif (22,670A) lebih besar dari pengaruh
kompensasi terhadap komitmen afektif karyawan (15,95%). Dari
besaran pengaruh tidak langsung(6,63%) dapat dijelaskan adanya
saling keterkaitan antara kompensasi dan kompetensi akan mening-
katkan pengaruh dari kompensasi maupun kompetensi terhadap
komitmen afektif karyawan.

2) Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi terhadap Komitmen
Kontinyu

Koefisien pengaruh kompensasi ((,) terhadap komiftnen kontinyu
(4,) sebesar 0,2603 dengan nilai tn.nn untuk uji statistik sebesar 3,9432
dan koefisien pengaruh kompetensi ((r) terhadap komitmen kontinyu
(q,) sebesar 0,4057 dengan nilai t. -._^ untuk uji statistik sebesar 5,9 140.
Berdasarkan hasil perhitungun Alft?oleh to;al pengaruh kompensasi
((,) dan kompetensi ((r) terhadap komitmen kontinyu (q,) adalah se-
besar 0,3469 (34,69%) danpengaruh faktor lain sebesar 0 ,6531 (65,310 ).

ria 932%Kompensasi
(€,) v - xr-- \v _t h9t ''tlt t thlz

6,63%
Melalui fi 15,95

%

Y'^o 16,04%Kompetensi
(€,) /rrE 't€rErYT^q,

6.63%
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Tabel7.4 Rangkuman Hasil Pengaruh Kompensasi dan

Kompetensi Terhadap Komitmen Kontinyu

Sumber: Hasil Pengolahan Data PenelitialL 2006.

Hasil pengujian mengenai pengaruh kompensasi dan kompetensi

terhadap komitmen kontinyukaryawan hotel berbintang di Kabupaten/

Kota Provinsi Bali menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna

dari kedua variabel (kompensasi dan kompetensi) terhadap komitmen

kontinyu karyawan. Secara parsial diperoleh pengaruh kompetensi

karyawan terhadap komitmen kontinyu (22,19%) lebih besar dari pe-

ngaruh kompensasi terhadap komitmen kontinyu karyawan (12,50o/o) -

Dari besaran pengaruh tidak langsung (5,73%) dapatdtielaskan adanya

saling keterkaitan antatakompensasi dan kompetensi akan mening-

katkan pengaruh dari kompensasi maupun kompetensi terhadap

komitmen kontinyu karyawan.

3) Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi terhadap Komitmen
Normatif

Koefi sien pengaruh kompensasi ((,) terhadap komitmen normatif

(Tl ,) sebesar 0 ,1402 dengannilai tr*, untuk uji statistik sebesar 2,41 89

6,7'.l0
v2.thi
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(6,) v.xt..xy -thh 'ltlz thlz
5,73% Melalui f,

^,2t ltb 16,46%

5,73% Melaluifi
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dan koefisien pengaruh kompetensi (Er) terhadap komitmen normatif
(I,) sebesar 0,5265 dengannilai tn,o.. untukuji statistik sebesar 8,0537.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total pengaruh kompensasi
((,) dan kompetensi (Er) terhadap komitmen normatif (I,) adalah
sebesar 0,3769 (37,69%) dan pengaruh faktor lain sebesar 0,6231
(62,31%).

Tabel7.5 Rangkuman Hasil Pengaruh Kompensasi dan

Kompetensi Terhadap Komitmen Normatif

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitiaq 2006.

Hasil pengujian mengenai pengaruh kompensasi dan kompetensi

terhadap komitmen normatif karyawan hotel berbintang di Kabupaten/
Kota Provinsi Bali menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna
dari kedua variabel (kompensasi dan kompetensi) terhadap komitmen
normatif karyawan. Secara parsial diperoleh pengaruh kompetensi

karyawan terhadap komitmen normatif (3L.72%) lebih besar dari
pengaruh kompensasi terhadap komirnen normatif karyaw an (5.97 Yo).

Dari besaran pengaruh tidak langsung (4,00o/o) dapatdijelaskan adanya

saling keterkaitan antara kompensasi dan kompetensi akan meningkat-
kan pengaruh dari kompensasi maupun kompetensi terhadap
komitmen normatif karyawan.
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4) Pengaruh Komitmen Afektif, Komitmen Kontinyu dan
Komitmen Normatif Terhadap Kinerja Karyawan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total pengaruh Komit-
men Afektif, Komitmen Kontinyu dan Komitmen Normatif terhadap
Kinerja adalah 0,5634. Dapat diketahui besarnya pengaruh secara ber-
sama-sama Komitmen Afektit Komitmen Kontinyu dan Komitmen
Normatif terhadap Kinerja adalah 56,340 dan pengaruh faktor lain
( R2r,) sebesar 43,66yodengan rincian besarnya pengaruh secara parsial
terlihat pada Tabel 7.6 berikut.

Tabel 7.6 Hasil Pengaruh Komitmen Afektif Komitmen
Kontinyu dan Komitmen Normatif terhadap
Kinerja

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2007
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(€,) v -xr--\v -t ?Gt -ltCz t hlt s.38% Melalui f,

17,88%
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PadaTabel 7.6 diatas dapat diketahui komitmen kontinyu memi-
liki pengaruh paling besar terhadap kinerja dibandingkan diantara
ketiga dimensi komitmen sebesar peng arsh 21,060/o, selanjutnya diper-
oleh komitmen normatif memiliki pengaruh 17 ,88o/oterhadap kinerja
dan komitmen afektif memiliki pengaruh sebesar 17,41yo terhadap
kinerja. Dari besaran pengaruh tidak langsung dapat dijelaskan adanya
saling keterkaitan antara komitmen afektif, komitmen kontinyu dan
komitrnen normatif terhadap kinerja akan meningkatkan pengaruh dari
komitmen afektif komitmen kontinyu dan komitmen normatif terha-
dap kinerja karyawan.

Implikasi Hasil Pengujian Hipotesis Kedua: Kompensasi dan
Kompetensi Berpengaruh Terhadap Komitmen Karyawan Ho-
tel Bintang

Implikasi hasil pengujian hipotesis dari temuan penelitian ini dapat
ditinjau dari sudut pandang teori sumber daya manusia dan manajerial.
Dari sudut pandang teori sumber dayamanusiatemuan penelitian ini
menunjukkan bahwa kompensasi dan kompetensi secara bersama-
sama atau simultan memainkan peran yang signifikan dalam menjelas-
kan komitmen karyawan hotel bintang. Temuan ini membuktikan bah-
wa para perencana sumber daya manusia pada hotel bintang perlu
memperhatikan kompensasi yang diterima karyawan dalam memba-
ngun komitmen jangka panjang karena setiap karyawan mempunyai
permasalahan kompensasi maka karyawan akan puas bila kompensasi
yang diterimanya lebih besar atau sama dengan yang diharapkan. Hal
ini sesuai dinyatakan oleh Marwansyah dan Mukaram (1999) bahwa
karyawan merasa puas dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja
mereka apabila kompensasi yang diterima dari organisasi lebih besar
atau sama dengan kompensasi yang diharapkan; dan sebaliknya apabila
kompensasi yang diterima lebih kecil dari yang diharapkan, tidak adil,
dan tidak layak, maka karyawan akan tidak puas, sering absen dan
meninggalkan organisasi.

Di samping itu, temuan penelitian ini membuktikan bahwa para
perencana sumber daya manusia pada hotel bintang perlu memperhati-
kan dalam mendesain kompensasi dengan mempertimbangkan prinsip
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kompensasi yang adil dan layak; hal ini sesuai dikatakan oleh Sedar-

mayanti (2001) bahwaprinsip kompensasi harus adil dan layak. Adil
diartikan sesuai dengan prestasi ke{a, sedangkan layak diartikan dapat

memenuhi kebutuhan primer serta berpedoman pada batas upah mini-
mum pemerintah dan berdasarkan intemal serta eksternal konsistensi.

Sudut pandang manajerial, hasil penelitian menunjukkan bahwa

semakin tinggi kompensasi dan kompetensi karyawan, maka semakin

meningkat komitmen karyawan. Meskipun kompensasi dan kompe-
tensi berpengaruh terhadap komitrnen karyawan, tetapi sebagian karya-

wan merasa kurang puas terhadap kompensasi maupun kompetensi

karyawan. Dengan demikian, pihak manajerial hotel bintang perlu

memperhatikan kompensasi maupun kompetensi karyawan dalam

membentuk komitnen karyawan karena bila kompensasi yang dirasa-

kan karyawan kurang adil dan layak dan kompetensi karyawan dalam

menghasilkan prestasi kerja akan dapat mempengaruhi komitmen
karyawan itu sendiri.

Hotel bintang tidak boleh mengabaikan pentingnya kompetensi
yang dimiliki karyawan dalam membangun kompensasi karyawan
walaupun pengaruh kompetensi lebih besar daripada pengaruh kom-
pensasi, karena secara simultan faktor kompensasijuga berpengaruh

secara signifikan terhadap komitmen karyawan. Meskipun beberapa

hotel bintang memiliki berbagai sumberdaya untuk menghasilkan

kompetensi karyawan dan komitrnen yang tinggi, namun karena kom-
petensi dan komitmen karyawan yang dibangun oleh hotel bintang
dievaluasi oleh konsumen maka hotel bintang dalam menciptakan

kompetensi dan komihnen karyawan yang tinggi harus tetap berorien-

tasi pada kebutuhan dan keinginan segmen pasar agar tetap meme-

nuhi tuntutan kebutuhan sebagai hotel bintang yang dapat menjamin

kinerja terbaik. Hal ini sesuai dikatakan Syafaruddin Alwi (2001)

bahwa karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi

mereka akan menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah disepakati dan

lebih konsisten dalam meningkatkan kemampuannya serta bekerja

secara profesional agar dapat mengembangkan diri di masa depan.
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C. Pengaruh Kompensasi, Kompetensi, dan Komitmen
Terhadap Kinerja Karyawan

Pada hipotesis ketiga akan diuji pengaruh kompensasi (f,),
kompetensi (Er), dan komitmen (r1,) terhadap kinerja karyawan (r.1).
Hasil perhitungan untuk hipotesis ketiga dapat dilihat pada Gambar
7.5 berikut.

0,tmr

0t!19

oss

0*ag
0.{260

Gambar: 7.5 Path Diagram Model persamaan Struktural
Pengaruh Kompensasi, Kompetensi dan
Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan

Pada Gambar 7.5 di atas dapat dilihat koefisien pengaruh variabel
kompensasi ((,) terhadap kinerja karyawan 1r1,) sebesar 0,1040
den8y -nilai t n,,,n, untukuji statistik sebe sar 2,\l44,ioefisien pengaruh
variabel kompet-ensi ((r) terhadap kinerja karyawan 1r1rj ,.6..u,
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0,3901 dengan nilai t ni*n, uhtuk uji statistik sebesar 6,1008 dan

koefisien pengaruh variabel komitmen (r1,) terhadap kinerja karyawan

(qr) sebesar 0 ,4260 dengannilai t, *,, untuk uji statistik sebesar 5,2614-

Secara ringkas hasil perhitungan model strufttural dapat dilihat pada

Tabel 7 .7 sebagai berikut.

Tabel. 7.7 Hasil Perhitungan Model Struktural Pengaruh

Kompensasi, Kompetensi dan Komitmen
Terhadap Kinerj a Karyawan

Artput Lisrel

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total pengaruh kompen-

sasi (f ,), kompetensi ((r), dan komitmen (r1,) terhadap kinerja karya-

wan'1-t1r1 adalah sebesar 0,6706 (6'7 ,06%) dan pengaruh faktor lain

sebesarb,32 94 (32,94%). Rangkuman secara lebih rinci dapat diketa-

hui total pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing

variabel Lompensasi, kompetensi, dan komitmen terhadap kinerja

karyawan seperti Tabel 7.8 berikut.

0.6706 0.32942.0144

6.1008

5.2614

0.1040

0.3901

0.4260

0.05163

0.06394

0.08098

Kompensasi

!r') l
Kompetensi

... ...!52)-'...--
Komitmen

(rtr)

Kinerja
Karyawan

(qr)
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Tabel 7.8 Hasil Pengaruh Kompensasi, Kompetensi, dan
Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan

Hasil Data 2006.

Hasil pengujian hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh kom_
pensasi, kompetensi serta komitmen terhadap kinerja karyiwan hotel
bintang di Kabupaten/Kota provinsi Bari menunjukkan adanya penga-
ruh yang bermakna dari ketiga variabel (kompensasi, kompeienri ...tu
komitmen) terhadap kine{a karyawan. Secara total diperoleh sebesar
67,06oh perubahan kinerja karyawan hotel bintang ii Kabupaten/
Kota Provinsi Bali dapat dijelaskan oleh kompensasi, kompetensi serta
komitmen.

Hal ini berarti kompensasi yang mencakup kompensasi langsung
dan tidak langsung yang dirasakan karyawan; klmpetensi y*g rri-"r"u_
kup orientasi untuk berprestasi, inisiatif, pencarian dan plngimpulan
informasi, kemampuan memberi dampak dan pengaruh, kemampuan
mengembangkan orang lain, keberanian memberi p..irrt h utu, jabatan,
kerja kelompok dan ke.J'asama, kemampuan memimpin kel,ompok,
kemampuan berpikir analitis, kemampuan berpikir konseptual, keper_
cayaan diri sendiri, orientasi pelayanan pelanggan, memiliki kemampu-
an berhadapan dengan kondisi yang serba tidak pasti, dan komunikasi;
dankomitmen yang mencakup komitmen afektif, komitrnen ko.rtirfu,
dan komitmen normatif; secara bersamaan atau serempak berperan

^,2t ,b€t 1.08%

2.21% Melalui fi
Kompensasi

(€.,)
f ns x'r,o 

" Bm 2.58% Melalui 7

5.87%

7i,E, 15.22%

2.21% Melalui (
Kompetensi

(€,)
/a,'rtrn'9ro ltjt% Melalui 7,

28.94%

0i.,, 18.16%

2.58% Melalui {,
Komitmen

(rtr)
11.51% Melalui f,

32.25%
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dalam upaya membenfirk, mempertahankan dan meningkatkan kinerja

karyawan yang mencakup kualitas peke{aao jumlah pekerjaan, pema-

haman prosedur keda, keativitas, kerjasama, kemandirian, inisiatit
dan kualitas pribadi karyawan hotel bintang Kabupaten/Kota Provinsi

Bali. Dengan demikian hipotesis ketiga yang diajukan yaitu pengamh

kompensasi, kompetensi dan komitmen terhadap kinerja dapat

diterima.

Pengaruh simultan variabel kompensasi, kompetensi dan komit-

men terhadap kine{a karyawan hotel bintang Kabupaten/Kota Provinsi

Bali adalah positif; artinya kompensasi yang relatiftinggi atau tingkat

kompensasi yang dirasakan pada tingkat yang relatiftinggi; kompe-

tensiyang relatifiinggi atau memiliki tingkat kemampuan yang relatif

tinggi; serta komitmen yang relatiftinggi atauketerkaitan/keberpilyk-

", 
dt keingit un karyawan yang relatiftinggi, akan dapat menennrkan

kine{a karyawan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, tinggtrendahnya

kine{ a karyawan dapat di.ielaskan oleh tingkat tinggi rendahnya kom-

pensasi, kompetensidan ko*itm.n yang dimiliki karyawan hotel bin-

iung. Ko*pensasi dan kompetensi serta komitmen karyawan memiliki

p"r[o*, y*g tigrifikan secara uji statistik terhadap kinerja karyawan;

;;;" p;"g;-h kompensasi, kompetensi dan komitmen terhadaP

tio"iu t"ty:r** -enunjukkan pengaruh yang kuat atau bermakna'

Pengaruh variabel lain terhadap kinerja karyawan yang ditunjuk-

kan olehipisilonnya ($ yaitu sebesar 3 294Yo|nalinmengindikasikan

Uui*" .".if, t"taupui uutiut"t tui-yu yang turut serta mempengaruhi

kine4a karyawan hotel bintang di luar variabel kompensasi' kompe-

tensi dan komitmen yang memerlukan penelitian lebih lanjut' Variabel

lain yang diduga mempengaruhi komitmen karyawan yang perlu

diteliii letih lanjut adalah kepuasan kerja karyawan'

Secara parsial, pengaruh langsung kompensasi ((') terhadap

fin"r:u f".yu*r" (1) hotel bintang sebesar 1'08%o' pelCluh ti,dak

r""g.'rrg f"-p"rsasi 1(,1 te.taaap kinerja karya^wan tn't T1l'l"i
t rU"ungu'-y" i"ngan kompetensi ((r) sebesar2 2lolo' pengaruh tidak

i;;;;;; i";p"r'.asi 1(,j tertradap tinerja karyawan (1) melalui

hJ;;;;*y" a."gan komltmen (rlr) sebesar 258%' sehingga"total

;;;ffi;ifu#terhadap kineqa karyawan sebesar sebesar 5'87olo'

'rrtiu irl -.n,rr.lrkkan bahwa variabel kompensasi yang mencakup
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kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung memperlihatkan
pengaruh yang positifdalam pembentukan, mempertahankan dan me-
ningkatkan kinerja karyawan hotel bintang. Temuan hasil penelitian
kompensasi berpengaruh positifterharlep kinerja karyawan hotel bin-
tang mengindikasikan bahwa perbaikan kompensasi sangat penting
perannya dalam pembentukan, mempertahankan dan meningkatkan
kinerja karyawan hotel bintang.

Hasil pengujian hipotesis ini mendukung kesimpulan empirik dari
Werther and Devis, (1996); McCaffery (1999); Marwansyah dan
Mukaram ( 1999); Anwar Prabu Mangkunegara (2000); Robbin (2000)
bahwa kompensasi yang diterima karyawan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kine{a karyawan. Di samping itu juga membukti-
kan kebenaran pemyataan teoritik dari Hadari Nawawi (2001); Mar-
wansyah dan Mukaram ( 1 999) karyawan akan merasa puas dan termo_
tivasi untuk meningkatkan kinerja mereka apabila kompensasi yang
diterima dari organisasi lebih besar atau sama dengan kompensasi
yang diharapkan.

. Sedangkan, pengaruh langsung kompetensi ((,) terhadap kine{a
karyawan (q) hotel bintang sebesar lS,Z2o/o,penSarahtidak Lngsung
kompetensi (r1) terhadap kine{ a karyawan (qr) melalui hubunginnya
dengan kompensasi ((,) sebesar 2.21yo, pengaruh tidak langsung
kompetensi (() terhadap kinerja karyawan (q2) melalui hubungannya
dengan komitmen (1,) sebesar I 1.5 I %, sehingga total pengu.oh ko-_
petensi terhadap kinerja karyawan sebesar 2g.94%o. F akta ini menun-
jukkan bahwa variabel kompetensi yang mencakup orientasi untuk
berprestasi, inisiatif, pencarian dan pengumpulan informasi, kemam-
puan memberi dampak dan pengaruh, kemampuan mengembangkan
orang lain, keberanian memberi perintah atas j abatan, kerja kelompok

9n kedasama, kemampuan memimpin kelompok, kemampuan berpi_
kir analitis, kemampuan berpikir konseptual, kepercayaan diri sendiri,
orientasi pelayanan pelanggan, memiliki kemampuan berhadapan
dengan kondisi yang serba tidak pasti, dan komunikasi memperliha&an
pengaruh yang positif dalam pembentukan, mempertahankan dan
meningkatkan kineia karyawan hotel bintang. Temuan hasil penelitian
kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan hotel
bintang mengindikasikan bahwa perbaikan kompetensi sangat penting
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perannya dalam pembentukan, mempertahankan dan meningkatkan
kinerja karyawan hotel bintang.

Hasil penelitian ini mendukung kesimpulan empirik dari Patter-

son, et al.,(1997); Rice, (1999); Dyah Kusumastuti (2001) yang me-

nyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan ter-

hadap kine{a karyawan. Di sisi lain, temuan penelitian ini juga telah

membuktikan kebenaran pernyataan teoritik dari Spencer & Spencer

{1999),Becker, et al., (2001); Soetjipto (2002); Surya Dharma(2002)

yang menyatakan bahwa kompetensi sebagai bagian dari kepribadian

yang paling dalam pada diri seseorang dapat mempridiksi atau

mempengaruhi keefektifan kinerj a individu.

Akhirnya, pengaruh langsung komitmen (t1,) terhadap kinerja

karyawan (r1r) hotel bintang sebesar 18,16%o, pengaruh tidak langsung

komitmen (r1,) terhadap kinerja karyawan (qr) melalui hubungannya

dengan kompensasi ((,) sebesar 2.58o/o, pengaruh tidak langsung

komitmen (r1,) terhadap kinerja karyawan (r1) melalui hubungannya

dengan kompetensi ((,) sebesar ll.sloh, sehingga total pengaruh

komitmen terhadap kinerja karyawan sebesar sebesar 32,25o/o.Fakta

ini menunjukkan bahwa variabel komitrnen yang mencakup komitmen

efektif, komitmen kontinyu, dan komitmen normatif memperlihatkan

pengaruh yang positif dalam pembentukan, mempertahankan dan

meningkatkan kinerja karyawan hotel bintang. Temuan hasil penelitian

komitmen berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan hotel bintang

mengindikasikan bahwa perbaikan komitmen sangat penting perannya

dalam pembentukan, mempertahankan dan meningkatkan kinerja

karyawan hotel bintang.

Hasil pengujian hipotesis ini mendukung temuan pernyataan

empirik daii Leong and Cote, (1994); Bolon' (1997); Ponznanski,

(1g97);Nyhan,(1999);SyafaruddinAlwi,(2001);bahwakomitmen
karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karya-

wan. Di samping itu, temuan penelitian ini juga membuktikan kebenar-

an pernyataan teoritik dari Brocklesby (1995); Hill (1996); Ulrich

(1997)' Caruana (1998); Dessler (1999) bahwa sumber daya manusia

di dalam perusahaan memiliki komitmen yang tinggi pada pekerjaan-

nya, maka seluruh pihak di dalam organisasi harus selalu termotivasi

dan untuk mampu memotivasi diperlukan komitmen dari pimpinan
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puncak perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan ketiga pengaruh tersebut variabel komitmen karya-
wan paling besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan hotel bintang
yaitu sebesar 32,25o/o dibandingkan dua variabel lainnya yakni penga-
ruh kompetensi terhadap kinerja karyawan sebesar ZS,g4o6diperoleh
lebih besar dari pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan hanya
5,87oA. Dari besaran pengaruh tidak langsung dapat dijelaskan adanya
saling keterkaitan antara variabel kompensasi, kompensasi dan komit-
men dengan kinerja karyawan. Ini berarti bahwa variabel kompensasi,
kompetensi serta komitmen dapat meningkatkan pengaruh dari varia-
bel-variabel yang diamati terhadap kinerja karyawan hotel bintang di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan perbaikan yang
terjadi pada ketiga variabel yaitu kompensasi, kompetensi serta ko-
mitmen secara bersama-sama akan semakin meningkatkan kinerja
karyawan hotel bintang di Kabupaten/Kota provinsi Bali.

Implikasi Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga: Kompensasi,
Kompetensi dan Komitmen Berpengaruh Terhadap Kinerja
Karyawan Hotel Bintang

Implikasi hasil pengujian hipotesis dari temuan hasil penelitian
ini dapat ditinjau dari sudut pandang teori sumbe r dayamanusia dan
manajerial. Dari sudut pandang teori sumber dayamanusia temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dan kompetensi serta
komitmen secara bersama-sama atau simultan memainkan peran yang
signifikan dalam menjelaskan kinerja karyawan hotel tintang di
Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Temuan ini membuktikan bahwa para
perencana sumber daya manusia pada hotel bintang dalam mendesain
pemberian kompensasi perlu memperhatikan seperti kebutuhan fisik
minimum dan berpijak pada peraturan perundang_undangan yang
berlaku. Hal ini sesuai pernyataan Gozali (1996) dan A. Nitisernito
(1996) bahwa dalam memberikan kompensasi agar karyawan dapat
melaksanakan pekerjaanya dengan baik yang harus dipenuhi adalah:
(l) dapat memenuhi kebutuhan fisik mimimum, (2) dapat mengikat
karyawan agar tidak keluar, (3) dapat menimbulkan semangat'dan
kegairahan kerja, (4) bersifat adil dan layak, (5) selalu ditinjau klmbali,
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(6) mencapai sasaran yang diinginkan, (7) mengangkat harkat
kemanusiaan, dan (8) berpijak pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Karyawan yang memiliki kompetensi diharapkan mendapat kom-

pensasi yang adil; artinya sesuai dengan prestasi kerja. Marwansyah

dan Mukaram ( I 999) mengatakan bahwa karyawan akan merasa puas

dan termotivasi untuk meningkatkan kine{a apabila kompensasi yang

diterima dari organisasi lebih besar atau sama dengan kompensasi

yang diharapkan. Temuan inijuga membuktikan bahwa para perencana

sumber daya manusia pada hotel bintang dalam memberikan kom-

pensasi harus adil agar karyawan dapat meningkatkan kinerja terbaik-

nya.

Di samping itu, temuan ini juga membuktikan bahwa para pe-

rencana sumber daya manusia pada hotel bintang dalam menciptakan,

menjaga, dan mempertahankan komitrnen karyawan semua pihak

dalam organisasi harus selalu memotivasi sesama karyawan untuk

mengasilkan kinerja terbaik seperti dinyatakan oleh Hill ( 1996)' Ulrich

(1997), Caruana (1998), Brocklesby (1995), Dessler (1999) bahwa

sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memiliki komitmen

yang tinggi pada peke{aannya, maka seluruh pihak di dalam organisasi

Larus selalu termotivasi dan untuk mampu memotivasi diperlukan

komitmen dari pimpinan puncak perusahaan untuk menghasilkan

kinerja yang diharaPkan.

Selanjutnya, bila karyawan telah menyatakan komitrnennya kepa-

da organisasi, maka karyawan akan dapat memperbaiki dan meningkar

kan kompetensinya sesuai kemampuan individu yang bersangkutan'

Kroll ( 1997) menyatakan bahwa pegawai yang memiliki keterampilan

profesional dan kompetensi yang tinggi, mampu untuk tidak saj a mela-

kukan pengembangan secara terbatas pada lingkup perusahaan, tetapi

mampu pula pada saat yang bersamaan melakukan identifikasi untuk

perkembangan di masa yang akan datang. Oleh karenannya keberadaan

iuatu perusahaan untuk menghasilkan kinerja terbaik ditentukan oleh

tingkat kompetensi pegawainya; kuncinya adalah seberapa baik perusa-

haan tersebut mampu menggalang energi dan telema dari para pega-

wainya. Bauman (1997) menyatakan bahwa pembagian peran dari

seluruh unsur yang ada di dalam perusahaan sesuai kompetensi masing-
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masing tersebut merupakan kunci sukses perusahaan dalam mengha-
dapi persaingan, yang mensyaratkan keterlibatan seluruh keterampilan
dan pengetahuan dari seluruh pihak dengan irama dan tempo yang
sama.

Hal ini dipertegas SyafaruddinAlwi (2001) mengatakan bahwa
komitmen merupakan sikap karyawanuntuktetap berada dalam orga-
nisasi dan terlibat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan
tujuan dalam perusahaan. Komitmen karyawan terhadap organisasi
sangat penting dan diperlukan dalam organisasi bisnis. Faktor komit
men ini dipandang penting karena karyawan yang memiliki komitrnen
yang tinggi terhadap organisasi akan cenderung memiliki sikap pro-
fesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang disepakati.

Pentingnya kinerja karyawan tidak boleh mengabaikan kompen-
sasi karyawan walaupun pengaruhnya paling kecil dalam memperta-
hankan dan meningkatkan kinerja karyawan karena secara simultan
variabel kompensasi maupun variabel komitrnen berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja karyawan hotel bintang. Hotel bintang yang
berorientasi pada kelangsungan hidup perusahaan selalu menekankan
pada kinerja karyawan yang terbaik. Oleh karena itu, kompensasi yang
diterima karyawan dapat memuaskan dan adil serta selalu ditinjau
kembali untuk menghasilkan kinerja terbaiknya. Hal ini sesuai pernya-
taan Hadari Nawawi (200 1) bahwa rasa aman dan kepuasan merupakan
kondisi yang memungkinkan para kekerja bersedia bekerja keras de-
ngan penuh disiplin dan moral kerja yang tinggi; oleh karenanya kom-
pensasi langsung dan tidak langsung yang dirasakan memuaskan dan
adil, akan memacu untuk berkompetisi dalam berpretasi.

Sudut pandang manajerial, temuan penelitian ini menunjukkan
perlunya para manajer lebih memahami berbagai sub variabel dan
indikatornya yang masih tergolong rendah. Variabel kompensasi wa-
laupun telah termasuk dalam kategori tinggi dan perlu untuk ditingkat-
kan lagi menjadi sangat tinggi; yang menjadi perhatian khususnya
adalah kompensasi langsung, baru mencapai kategori cukup tinggi
dan kompensasi tidak langsung pada legalty mandated beneJif juga
baru mencapai cukup tinggi; perlu lebih ditingkatkan menjadi kategori
tinggi bahkan sangat tinggi. Sementara variabel komitmen terutama
komifrnen normatif, baru mencapai kategori cukup tinggi untuk diting-
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katkan lagi menjadi kategori tinggi bahkan sangat tinggi. Demikian
pula variabel kompetensi khususnya pada sub variabel semangat ber-

prestasi, inisiatif, dan pengumpulan informasi, baru mencapai kategori

cukup tinggi untuk ditingkatkan lagi menjadi kategori tinggi bahkan

sangat tinggi.

Akhirnya variabel kinerja karyawan khususnya kualitas pekerjaan,

baru mencapai kategori cukup tinggi perlu ditingkatkan lagi menjadi

kategori tinggi bahkan sangat tinggi; sedangkan sub variabel lainnya

yang telah mencapai kategori tinggi perlu untuk ditingkatkan agar

mencapai kategori sangat tinggi; akhirnya sub variabel yang telah men-

capai kategori sangat tinggi yaitu kemampuan mendelegasikan peker-

jaan dan inisiatif walaupun telah berada pada kategori sangat tinggi
agar dapatdipertahankan pada masa mendatang.
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