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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang    

        Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan 

untuk menyediakan barang dan jasa agar dapat melayani permintaan 

konsumen akan kebutuhan mereka. Dalam melaksanakan proses produksinya, 

suatu perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah bahan baku, 

pmodal, dan manusia. 

         Terkhusus pada faktor manusia, faktor ini memegang peranan yang 

sangat penting dalam pelaksanaan proses produksi, oleh karena itu, pihak 

perusahaan harus selalu memperhatikan faktor manusia atau tenaga kerja 

yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. 

Secanggih apapun peralatan yang dimiliki perusahaan, tidak akan bisa 

mencapai tingkat produktivitas yang diharapkan jika peralatan tersebut tidak 

dioperasikan secara efektif dan efisien oleh sumberdaya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan tersebut, untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif tentunya tidak dengan begitu saja dapat diwujudkan oleh 

perusahaan. Perusahaan harus mampu memberikan kompensasi kepada para 

karyawannya agar karyawan terdorong untuk melaksanakan tugasnya dan 

dapat meningkatkan produktivitas perusahaan secara menyeluruh. 
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     Salah satu jalan untuk menyejahterakan karyawan agar dapat 

diberdayakan seefektif dan seefisien mungkin guna meningkatkan 

produktivitas perusahaan adalah dengan jalan pemberian kompensasi kepada 

mereka. Hal ini diharapkan dapat membentuk suatu pola hubungan baik 

antara para karyawan dan perusahaan dimana para karyawan akan berpikir 

bahwa perusahaan tempat dimana mereka bekerja bisa memahami serta 

mengetahui kebutuhan hidup yang menjadi pemicu mengapa mereka bekerja.  

Pemberian kompensasi yang layak dan adil merupakan bentuk balas 

jasa terhadap hasil kerja karyawan. Program kompensasi sangat penting bagi 

perusahaan karena mencerminkan upaya oganisasi untuk mempertahankan 

sumberdaya manusianya, bila program kompensasi yang didalamnya 

mencakup sistem pengupahan tidak diadministrasikan secara tepat, 

perusahaan bisa kehilangan para karyawannya yang baik dan harus 

mengeluarkan biaya untuk menarik, menyeleksi, melatih dan 

mengembangkan penggantinya. Kalaupun karyawan tidak keluar mereka 

mungkin menjadi tidak puas terhadap perusahaan dan menurunkan 

produktivitas kerja mereka (Handoko, 1987:156).  

Perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk  memberikan kompensasi 

atau balas jasa kepada para karyawannya, oleh karena itu pihak perusahaan 

harus melakukan suatu penilaian yang teliti mengenai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh tiap-tiap karyawan tersebut. Hal tersebut dilaksanakan oleh 

pihak perusahaan karena perusahaan tersebut menghendaki adanya suatu 

prestasi kerja yang maksimal dari biaya kompensasi yang mereka keluarkan, 
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sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang karyawan, kompensasi 

dipandang sebagai alat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara 

ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena merupakan suatu 

kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa kompensasi dasar bagi 

kebanyakan orang menjadi pegawai dalam suatu organisasi adalah untuk 

mencari nafkah. 

Terkait dengan permasalahan kompensasi seperti yang terjadi pada 

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Pabrik Gula Takalar) dimana kompenasi 

merupakan pendukung atas upaya memaksimalkan potensi para karyawan di 

perusahaan. Jika kualitas sumberdaya manusianya tidak baik, maka 

produktivitas kerja dalam melaksanakan tugas tidak akan sesuai dengan yang 

semestinya. Dalam hal ini diasumsikan bahwa produktivitas kerja PT. 

Perkebunan Nusantara XIV (Pabrik Gula Takalar) dipengaruhi oleh faktor 

finansial dan pelatihan. Faktor finansial tersebut terkait secara langsung 

dengan upaya perusahaan dalam pengembangan potensi yang dimiliki 

karyawan di perusahaan 

Perusahaan Gading Mas Kediri sebagai salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang produksi pembuatan gula merah diantara perusahaan-

perusahaan sejenis yang bergerak di bidang yang sama, meningkatkan 

produktivitas karyawan mereka melalui proses motivasi yang diwujudkan 

dengan pemberian kompensasi kepada para karyawan mereka yang pada 

akhirnya nanti diharapkan dengan akumulasi peningkatan produktivitas 

karyawannya tersebut dapat meningkatkan pula kinerja perusahaan secara 
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keseluruhan yang dapat menjadi nilai tawar bagi perusahaan Gading Mas 

Kediri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang produksi 

pembuatan gula merah. 

Jenis kompensasi yang diberikan oleh perusahaan Gading Mas Kediri 

kepada para pegawainya terbagi dua, yaitu kompensasi finansial dan 

kompensasi non-finansial yang kemudian penulis adopsi sebagai variabel 

bebas dalam penelitian ini untuk mengukur variabel terikat yang dalam 

penelitian ini yang mana adalah produktivitas kerja karyawan. Kompensasi 

finansial didefinisikan sebagai semua pendapatan yang berbentuk uang atau 

barang langsung maupun tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang telah diberikgan kepada perusahaan, yang terbagi atas 

kompensasi finansial langsun dan kompensasi finansial tidak langsung. 

Kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung terdapat dalam 

bentuk tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada para 

kompensasi pegawai. Kemudian non-finansial didefinisikan sebagai balas 

jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya bukan dalam bentuk 

uang, akan tetapi berbentuk kepuasan yang tercakup dalam aspek psikologis 

yang terbagi atas kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan 

pekerjaan dan kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja. 

Perusahaan ini menerapkan sistem penggajian dan upah dengan 

membedakan antara karyawan tetap, karyawan harian dan karyawan 

borongan. Selain itu Perusahaan Gading Mas Kediri juga memperhatikan 
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kesejahteraan karyawan itu dapat dilihat dari kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan sudah memenuhi UMR yang berlaku, begitu pula dengan 

adanya berbagai fasilitas penunjang yang disediakan sebagai pendukung 

untuk para karyawan, seperti mushola, koperasi, asuransi kesehatan, fasilitas 

keamanan, dan pakaian dinas.  

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa produktivitas kerja 

dapat dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasi diberikan karena adanya 

produktivitas kerja dan untuk lebih meningkatkan produktivitas lagi di masa 

mendatang. Untuk mengetahui hubungan kompensasi dengan produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi perusahaan Gading Mas Kediri, maka 

penulis mengangkat masalah ini dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi 

Perusahaan Gading Mas Kediri” 

 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah “Apakah kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi 

perusahaan Gading Mas Kediri?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, adapun tujuan yang hendak 

dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan 
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kompensasi non finansial terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi perusahaan Gading Mas Kediri. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Penelitan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan terhadap kebijakan yang diambil sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi Perusahaan Gading 

Mas Kediri. 

2. Bagi pengembangan teori atau manfaat teoritis. 

Penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang manajemen sumberdaya manusia, khususnya yang 

berhubungan dengan masalah kompensasi dan produktivitas kerja 

karyawan. 

 

E.  Batasan Masalah 

 Batasan penelitian  bertujuan untuk membatasi objek masalah yang di 

teliti agar tidak terlalu meluas dari pokok permasalahan dan ruang lingkupnya 

pun jelas, maka diadakan batasan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: Penelitian ini dititik beratkan (difokuskan) pada masalah kompensasi 

finansial yang berupa upah, gaji, bonus dan insentif serta kompensasi 

nonfinansial yang berupa promosi jabatan dan lingkungan kerja. Adapun 
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subyeknya yang diteliti adalah khusus karyawan bagian produksi pada 

perusahaan Gading Mas Kediri, karena karyawan pada bagian produksi 

memiliki jumlah tenaga kerja yang paling banyak yaitu 60 karyawan, 

sehingga mempengaruhi kegiatan produksi pada perusahaan tersebut. 


