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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Suatu perusahaan secara umum didirikan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan kerja tersebut maka 

perusahaan perlu merencanakan, mengorganisasikan, menindak lanjuti serta 

mengawasi seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan dalam 

upayanya untuk mencapai tujuan tersebut. Hal yang paling penting adalah 

bagaimana upaya perusahaan untuk menjaga agar sumberdaya yang dimilikinya 

mampu memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan. Dan salah satu upaya 

tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada 

sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kesesuaian antara 

kebijakan kompensasi dengan upaya peningkatan kinerja karyawan akan 

memberikan dukungan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh 

karyawan.  

Kinerja pada dasarnya berkaitan dengan suatu pencapaian, hasil dan usaha 

yang dilakukan karyawan sehingga dapat mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam situasi tertentu. Kinerja menurut 

Mangkunegara (2006:9) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kebijakan yang perlu diperhatikan 
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oleh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan kenerja karyawan adalah 

masalah kompensasi, sebab kompensasi yang meliputi finansial dan non finansial 

merupakan sarana yang dapat mendorong para karyawan agar dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan. 

Karyawan merupakan asset perusahaan yang sangat berharga bagi suatu 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memiliki kewajiban untuk 

memperlakukan karyawan dengan baik dan memberikan penghargaan yang pantas 

sesuai dengan kinerjanya. Pemberian kompensasi merupakan salah satu upaya 

perusahaan untuk memberikan jaminan hidup yang lebih layak kepada karyawan. 

Kompensasi menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002) adalah semua pendapatan 

yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang  diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan 

pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan 

kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh 

serikat buruh dan pemerintah. 

Kompensasi penting bagi karyawan, melalui kompensasi para karyawan 

akan mendapatkan jaminan kesejahteraan dalam bekerja diperusahan, selain itu 

kompensasi juga penting bagi perusahaan dikarenakan melalui kompensasi, 

perusahaan dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan lebih baik 

diperusaahaan. Program-program kompensasi merupakan pencerminan sebuah 

organisasi untuk dapat mempertahankan dan memaksimalkan Sumber Daya 

Manusia yang dimiliki. Bila organisasi tidak dapat memperhatikan dan 

memanajemen dengan baik tentang kompensasi karyawan, maka lambat laun akan 
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kehilangan sumber daya manusia yang berkualiatas. Bila hal ini terjadi, berarti 

pihak perusahaan harus mengeluarkan biaya cukup besar lagi untuk mencari 

karyawan baru atau melatih karyawan yang sudah ada untuk menggantikan 

karyawan yang keluar. Adanya pemberian kompensasi yang baik akan 

menjadikan perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja karyawan 

meningkat. Setiap perusahaan perlu memperhatikan besarnya kompensasi yang 

akan didapatkan oleh karyawan. Dengan pemberian kompensasi yang layak, 

hubungan antara karyawan dan pihak perusahaan akan dapat terjalin dengan baik. 

UD. Kadar Jaya adalah salah satu usaha dagang milik perseorangan, 

dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang material dengan produksi bahan-

bahan bangunan. Selain itu juga menjual berbagai macam kebutuhan bahan 

bangunan seperti keramik, pasir, semen, cat tembok, dan lain-lain. Lokasi kerja 

perusahaan ini terletak di Jl. Jembatan Glendeng No. 1 Simo Bojonegoro-Tuban. 

Pada tahun-tahun sebelumnya, UD. Kadar Jaya memiliki sejumlah permasalahan 

yang cukup menghambat kinerja karyawan. Masalah tersebut adalah minimnya 

pemberian kompensasi yang seringkali membuat karyawan tidak termotivasi 

untuk melaksanakan pekerjaannya. Karyawan menilai kompensasi yang diberikan 

tidak sebanding dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan oleh karyawan 

kepada perusahaan. 

Sejalan dengan persaingan yang semakin ketat. Perusahaan harus 

meningkatkan dan mempertahankan kinerja karyawannya agar kinerja karyawan 

stabil dan bisa memenuhi target perusahaan. Untuk itu manajemen kemudian 

memperbaiki sejumlah kebijakan demi meningkatkan kinerja para karyawannya 
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agar tujuan perusahaan dapat terwujud. Kompensasi finansial yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan meliputi gaji, bonus dan tunjangan. Bonus diberikan 

perminggu apabila karyawan dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan 

oleh perusahaan perminggunya. Untuk tunjangan meliputi tunjangan kesehatan 

dan tunjangan hari raya. Sedangkan kompensasi non finansial yang diberikan oleh 

perusahaan yaitu pemberian pekerjaan sesuai dengan keahlian, lingkungan kerja 

yang nyaman, kondisi lingkungan perusahaan yang menunjang kegiatan karyawan 

dalam melakukan kegiatan produksi, tersedianya tempat parkir, dan tempat 

ibadah. 

Karyawan bagian produksi sendiri rata-rata sudah bekerja cukup lama, 

sedangkan berdirinya perusahaan pada tahun 1995 sampai sekarang. Mereka 

dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian produksi bata merah, genteng merah, 

paving, dan genteng beton. Adapun target dan realiasi untuk masing-masing 

bagian dapat disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Produksi 

Tahun 2012 (Triwulan) 
Bulan Bata 

Merah 

Genteng merah Paving Genteng 

beton 

 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Oktober 20.000 20.187 20.000 20.111 16.000 16.120 16.000 16.340 

November 20.000 20.467 20.000 20.234 16.000 16.245 16.000 16.340 

Desember 20.000 18.775 20.000 19.340 16.000 15.480 16.000 15.670 

Sumber: UD. Kadar Jaya 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama bulan Oktober sampai 

November 2012 para karyawan mampu melebihi dari target produksi yang 

ditetapkan sehingga dapat mencerminkan adanya peningkatan atas pencapaian 
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kinerja para karyawan. Adapun untuk bulan Desember 2012 menunjukkan 

ketidakmampuan karyawan dalam mencapai target produksi yang dikarenakan 

kondisi musim yang tidak memungkinkan adanya pemaksimalan jumlah produksi. 

Pada penelitian ini peneliti akan membahas kompensasi yang diberikan 

khususnya pada karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Karena karyawan 

dibagian produksi adalah salah satu bagian yang penting dalam perusahaan. 

Tingkat pendidikan karyawan bagian produksi pada UD. Kadar Jaya tidak 

berpengaruh terhadap besarnya kompensasi yang diterima, yang sangat 

berpengaruh adalah tingkat keterampilan yang dimiliki oleh karyawan. Akan 

tetapi besarnya gaji yang diterima oleh karyawan bagian produksi yang masih di 

bawah standart UMR tahun 2012 yang ada di Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 

930.000. Adapun gaji atau upah yang diterima oleh karyawan UD. KADAR 

JAYA sebesar Rp 800.000 tiap bulannya dan mendapatkan bonus sebesar Rp 

50.000 apabila produksi mencapai target mingguan.  

Adanya ketidaksesuaian jumlah upah atau gaji yang diberikan perusahaan 

tersebut tidak mengurangi motivasi para karyawan untuk tetap bekerja 

diperusahaan, hal tersebut dikarenakan hubungan kerja yang terjalin dengan baik 

memberikan dukungan para karyawan untuk tetap beraktivitas di perusahaan. 

Lamanya masa kerja karyawan menjadikan hubungan baik antar karyawan tetap 

terjaga, dan beban kerja yang tidak terlalu memberatkan para karyawan sehingga 

minat untuk keluar dari perusahaan menjadi rendah. Selain itu perusahaan juga 

menyediakan fasilitas kerja yang memenuhi persyaratan menjadikan karyawan 

tetap memiliki keinginan untuk bekerja secara maksimal diperusahaan. 
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 Berdasarkan pentingnya pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja 

karyawan maka penulis tertarik untuk memilih “PENGARUH KOMPENSASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI UD. KADAR 

JAYA BOJONEGORO”. 

B. Rumusan Masalah  

        Kompensasi sangat penting bagi karyawan, hal ini karena kompensasi  

merupakan sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya. Kompensasi  

juga menjadi suatu gambaran status  sosial seorang karyawan. Kompensasi 

yang sesuai juga akan menentukan kinerja karyawan dan totalitas karyawan 

pada perusahaan dalam bekerja. Pemberian kompensasi dimaksudkan agar 

karyawan dapat bekerja secara maksimal sehingga menghasilkan kinerja yang 

optimal.   Berdasarkan latar belakang yang  telah dikemukakan, maka pada 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pemberian kompensasi yang diterapkan oleh UD. Kadar Jaya 

Bojonegoro? 

2. Bagaimana kinerja karyawan bagian produksi UD. Kadar Jaya 

Bojonegoro? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan bagian 

produksi UD. Kadar Jaya Bojonegoro? 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan agar penelitian dan 

pembahasan tidak meluas dan terfokus pada permasalahan, oleh karena itulah 

penelitian ini dititik beratkan pada masalah kompensasi finansial yang berupa 
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upah, bonus dan tunjangan yang berupa tunjangan kesehatan di UD. Kadar 

Jaya Bojonegoro.Adapun yang termasuk dalam kompensasi non finansial 

yaitu berasal dari pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui kompensasi yang diterapkan oleh UD. Kadar Jaya 

Bojonegoro. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan bagian produksi UD. Kadar Jaya 

Bojonegoro. 

c. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi pada UD. Kadar Jaya Bojonegoro. 

2. Manfaat penelitian  

a. Bagi perusahaan  

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam 

memberikan kebijaksanaan berkenaan dengan kompensasi karyawan 

dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan.  

 b. Bagi peneliti 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

secara teoritis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait 

dengan kompensasi dalam hubungannya dengan kinerja karyawan. 



8 

 

c. Bagi pihak lain  

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan juga 

untuk menambah pengetahuan bagi peneliti lainnya yang umumnya 

menaruh minat pada bidang ini dan biasa dijadikan acuhan pembuatan 

skripsi yang sejenis. 


