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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Karyawan bekerja pada suatu organisasi, merupakan suatu bentuk 

adanya saling kebutuhan antara pihak perusahaan dan pihak karyawan sebagai 

pekerja. Perusahaan membutuhkan pekerja dengan pengetahuan, keahlian dan 

ketrampilannnya digunakan untuk mendukung tujuan perusahaan. Karyawan 

sebagai pekerja menggunakan modal yang dimilikinya, baik dalam bentuk 

pemikiran, tenaga dan lain-lain, untuk mendapatkan kompensasi, yang 

memungkinkan untuk mempertahankan taraf hidup yang wajar dan layak serta 

hidup mandiri, tanpa menggantungkan pemenuhan kebutuhannya pada orang 

lain.  

Bagi perusahaan, masalah kompensasi adalah hal yang harus 

diperhatikan karena kompensasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh perusahaan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Hal 

tersebut menuntut adanya konsekuensi bagi perusahaan agar dapat menetapkan 

sistem kompensasi yang tepat.pekerja harus mendapat perhatian dalam arti 

bahwa kompensasi yang diterimanya atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan, harus memungkinkannya untuk mempertahankan harkat dan 

martabat. Disisi lain perusahaan harus terjamin dalam artian  melalui apa yang 

diberikan oleh karyawan. Perusahaan mampu mencapai tujuan, tumbuh dan 

berkembang sesuai umur perusahaan. Perusahaan menerapkan sistem 

kompensasi yang memuaskan karyawan, maka akan memberikan pengaruh 

 

 



 

2 

 

yang positif bagi perusahaan. Keadaan tersebut berpengaruh pada moral dan 

disiplin kerja, sehingga kinerja karyawan juga akan meningkat.  

Kondisi sebaliknya terjadi apabila karyawan merasa kompensasi yang 

diterima kurang dari apa yang mereka harapkan. Ketidaksesuaian kompensasi 

menyebabkan karyawan harus mencari penghasilan tambahan untuk menutup 

kekurangan. Kondisi tersebut menyebabkan konsentrasi karyawan menjadi 

tidak fokus pada satu pekerjaan, sehingga kinerja karyawan akan menurun. 

Menurunnya kinerja ditandai dengan adanya tingkat absensi yang meningkat, 

tingkat kerusakan yang tinggi, adanya kegelisahan karyawan, adanya 

pemogokan dan lain-lain. 

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan inilah para karyawan mempunyai 

harapan yang besar pada perusahaan dimana karyawan mendapat kepuasan atas 

semua yang telah dikeluarkan untuk perusahaan tersebut dan kebutuhan 

karyawan nantinya akan terpenuhi. Dengan adanya tujuan-tujuan pribadi yang 

dimiliki oleh karyawan, seringkali karyawan membandingkan kinerja mereka 

yang diberikan pada perusahaan dengan imbalan apa yang diberikan oleh 

perusahaan serta dengan pemberian kompensasi tersebut bagi perusahaan itu 

sendiri tidak menutup kemungkinan dapat melihat kinerja masih-masing 

karyawan dengan tingkat kompensasi yang berbeda (Hasibuan, melayu S.P, 

2005:124) menyatakan untuk memenuhi kebutuhannya, Para karyawan 

mendambakan kinerjanya berkolerasi dengan imbalan yang diperoleh dari 

organisasi atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya. Seandainya para 

karyawan bekerja keras dan dengan kinerja terbaik dari karyawan tersebut 
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diakui dan diberikan imbalan oleh organisasi atau perusahaan, maka mereka 

akan mengharapkan hubungan semacam itu berlanjut terus dimasa depan dan 

disisi lain perusahaan dapat melihat sejauh mana kinerja karyawan, sehingga 

nantinya dapat menghasilkan output yang maksimal baik dari karyawan 

maupun perusahaan. 

Para karyawan akan menentukan tingkat kinerja yang lebih tinggi 

dengan harapan mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Sudah barang 

tentu, sekiranya karyawan berfikir adanya hubungan yang lemah antara kinerja 

dan imbalan, mereka mungkin akan mentukan tujuan minimal untuk 

mempertahankan pekerjaan mereka. hingga kinerja sebagai basis gaji sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktifitas, menekan 

ketidak hadiran, menurunkan putaran karyawan dan meningkatkan kualitas 

bauran karyawan. 

Selain menjaga kesesuaian hubungan antara perusahaan dan karyawan, 

perusahaan atau organisasi juga perlu penciptakan kondisi dan situasi yang 

dapat memotivasi dan memungkinkan karyawan dapat menggunakan 

kemampuan dan ketrampilannya secara optimal. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan  oleh perusahaan atau organisasi adalah dengan memberikan 

kompensasi yang memuaskan karyawan. 

Tingkat pendidikan karyawan bagian produksi di UD. IHS JAYA tidak 

berpengaruh terhadap besarnya kompensasi yang diterima, yang sangat 

berpengaruh adalah tingkat keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. 

Besarnya gaji pokok yang diberikan oleh perusahaan belum memenuhi standar 
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UMR yang berlaku di Tuban yaitu sebesar Rp.970.000,00 dan untuk setiap 

minggunya karyawan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 beserta bonus 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila para karyawan bisa mencapai target 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Adapun waktu pemberian upah atau gaji 

tepatnya pada hari kamis dikarenakan diperushaan ini pada hari jum’at adalah 

hari libur bagi karyawan. Manajemen perusahaan UD. IHS JAYA kurang 

memenuhi tingkat kesejahteraan yang seharusnya diterima oleh karyawan yang 

telah memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Sehingga hal inilah yang 

mendorong para karyawan berusaha untuk mencari pandangan lain yang 

diharapkan bisa memenuhi kebutuhan terutama dalam hal kompensasi yang 

akan diterimanya kelak yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan sehingga 

hal tersebut bisa meningkatkan dan memberikan kontribusi yang sangat baik 

terhadap perusahaan. 

Tabel 1.1 

Daftar Bonus 

no Jenis 

produk 

Jumlah 

Karyawan 

Produksi 

Target 

Produksi/minggu 

Bonus/orang 

1 

2 

3 

4 

Genteng 

Paving 

Beton Bis 

Batako 

16 orang 

5 orang 

5 orang 

6 orang 

4.200 

1.200 

90 

1800 

30.000 

30.000 

30.000 

30.000 

Sumber : UD. IHS Jaya Tuban, tahun 2012 

Kinerja karyawan bagian produksi mengenai kualitas hasil kerja masih 

tergolong rendah, kualitas kerja karyawan bagian produksi belum sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Tingkat ketelitian karyawan 

dalam pekerjaan masih kurang. Hasil pekerjaan karyawan bagian produksi juga 
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masih belum optimal. Tingkat kesalahan karyawan bagian produksi dalam 

bekerja masih tergolong tinggi, terlihat dari persentase produk cacat (reject) 

pada akhir bulan masih tergolong tinggi, perusahaan masih banyak membuang 

bahan baku produksi. Apabila persentase produk rusak tinggi berarti 

produktivitas kerja karyawan bagian produks rendah.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini berjudul 

“PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

BAGIAN PRODUKSI PADA UD. IHS JAYA TUBAN” 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat  

dirumuskan permasalahan yang dihadapi UD. IHS JAYA TUBAN sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial di UD. IHS JAYA Tuban ?  

2. Bagaimana kinerja karyawan bagian produksi di UD. IHS JAYA Tuban? 

3. Apakah kompensasi finansial dan kompensasi non finansial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada UD. IHS 

JAYA Tuban? 

4. Dari variabel kompensasi tersebut, kompensasi manakah yang lebih kuat 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada UD. IHS JAYA Tuban? 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak melebar dan terlalu luas maka penulis mengadakan 

batasan penelitian , oleh karena itulah penelitian ini dititik beratkan pada 
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masalah kompensasi finansial yang berupa upah, bonus dan tunjangan,dan 

kompensasi non finasial yang berupa tugas-tugas yang   menarik, pengakuan, 

kerabat kerja yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman di UD. IHS 

JAYA Tuban. (Simamora, 2004:540). 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial di UD. IHS JAYA Tuban. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan bagian produksi di UD. IHS JAYA 

Tuban. 

c. Untuk mengetahui kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada 

UD. IHS JAYA Tuban. 

d. Untuk mengetahui variabel manakah yang lebih kuat terhadap kinerja 

karyawan pada UD. IHS JAYA Tuban. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi perusahaan  

  Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

perbandingan dalam memberikan kebijaksanaan berkenaan dengan 

kompensasi dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan.  
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b. Bagi pihak lain  

  Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan juga untuk menambah pengetahuan bagi peneliti lainnya yang 

umumnya menaruh minat pada bidang ini. 


