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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

  Perusahaan sekarang ini dituntut untuk menciptakan kinerja 

karyawan yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus 

mampu membangun dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. 

Faktor yang mampu memberikan dorongan ke arah kemajuan dan 

keberhasilan perusahaan salah satunya adalah sumber daya manusia, 

karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat 

perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan 

sumberdaya-sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh organisasi atau 

perusahaan. 

  Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan 

memegang peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang 

besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan secara optimal, tidak hanya tergantung pada peralatan modern, 

sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu 

organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Setiap organisasi 

maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 

tercapai maka perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kreatif dan 

berkualitas sehingga berjalan secara efektif dan efisien.  
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  Dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan melakukan 

beberapa cara misalnya melalui pelatihan, pemberian kompensasi yang 

layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian 

motivasi. Pemberian kompensasi, lingkungan kerja yang baik serta 

pemberian motivasi pada dasarnya adalah hak para karyawan dan 

merupakan kewajiban dari perusahaan untuk mendukung para 

karyawannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

  Prestasi kerja pegawai bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi banyak 

faktor yang mempengaruhi diantaranya pemberian kompensasi dan 

motivasi. Prestasi kerja akan dapat dicapai jika didahulukan dengan 

perbuatan yaitu melaksanakan tugas yang diberikan. Para karyawan akan 

lebih termotivasi untuk melakukan  tanggung jawab atas pekerjaan mereka 

apabila perusahaan mengerti dan memperhatikan betul akan kebutuhan 

para karyawan yang pada dasarnya adalah mereka bekerja untuk 

mendapatkan uang, dalam hal ini berbentuk gaji.  

  Kompensasi menurut Hasibuan (2002 : 118) 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. System 

kompensasi yang umum diterapkan adalah system waktu, system hasil dan 

system borongan. Kompensasi merupakan penghargaan yang diberikan 
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karyawan berupa finansial secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun kompensasi finansial yaitu gaji, upah, bonus dan komisi. 

Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung (tunjangan) meliputi 

semua imbalan finansial yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung 

(Simamora, 2006 : 442). 

  Pemberian kompensasi yang baik tentu akan meningkatkan 

produktivitas dan kinerja para karyawan. Menurut Bangun (2012 : 231) 

kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seseorang berdasarkan 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Penilaian kinerja adalah proses yang 

dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Mengukur kinerja karyawan 

dapat melalui jumlah, kualitas, ketepatan waktu mengerjakannya, 

kehadiran, kemampuan bekerja sama yang dituntut suatu pekerjaan 

tertentu. Penelitian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, 

kualitas, motivasi para karyawan serta melakukan perbaikan. Kinerja 

karyawan yang optimal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

produktivitas dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan. 

Sekarang ini semakin ketatnya persaingan dalam dunia bisnis 

mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup. PT. Malindo Intitama Raya 

beralamat di Jalan Yos Sudarso 32A Bedali Agung adalah salah satu anak 

perusahaan dari PT. Cahaya Buana Group (CBG). PT. Malindo Intitama 

Raya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan 
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trading dengan produk furniture yang berupa panel, plastik, sofa, 

springbed, dan kasur busa. Untuk memperoleh produk-produk tersebut, 

PT. Malindo Intitama Raya melakukan order produksi pada perusahaan 

yang menjadi pusat di wilayah III (wilayah Timur) yaitu PT. Subaindo 

Cahaya Polyntraco. Selain itu PT. Malindo Intitama Raya juga melakukan 

kegiatan produksi yaitu produksi kasur busa dan spring bed dengan merek 

Bigdream, Flower, Bigline, dan New Bigline. 

Pemasaran produk tersebut dengan cara melakukan sistem 

pemasaran personal selling, yaitu para sales memasarkan dengan cara 

mengunjungi para pelanggan seperti toko besar dan juga berdasarkan 

pesanan dari pemilik toko. Apabila sales dapat menjual produk sesuai 

target yang diberikan perusahaan, maka sales tersebut akan mendapatkan 

penghargaan berupa komisi yang akan diterima sales setiap bulan. 

Besarnya komisi yang diterima sales tergantung pencapaian target sales 

tersebut.Berikut adalah hasil penjualan produk Spring Bed dalam tahun 

2012. 
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Tabel 1.1 

Hasil Penjualan Spring Bed tahun 2012 

No. Bulan Penjualan / Unit 

1 Januari 1135 

2 Februari 1123 

3 Maret 900 

4 April 1003 

5 Mei 1109 

6 Juni 1608 

7 Juli 1278 

8 Agustus 1245 

9 September 1209 

10 Oktober 1179 

11 November 1190 

12 Desember 1211 

JUMLAH 14190 

Sumber : PT. Malindo Intitama Raya 

Dilihat dari tabel diatas, dalam tahun 2012 menunjukkan adanya fluktuatif 

(kondisi naik turun) dari hasil penjualan. Data tersebut menjadi tolak ukur 

atas pencapaian kinerja karyawan dalam mencapai target penjualan.  

Untuk menjaga kesejahteraan para karyawan pihak manajemen PT. 

Malindo Intitama Raya mengikut sertakan karyawannya dalam program 
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Jamsostek. Dan untuk menunjang keberhasilan PT. Malindo Intitama Raya 

maka dari pimpinan berusaha memberikan dorongan bagi karyawan 

dengan memberikan kompensasi berupa gaji, tunjangan dan bonus dengan 

harapan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Pemberian kompensasi finansial langsung pada PT. Malindo 

Intitama Raya yaitu pada karyawan bagian produksi dan sales yang 

mendapatkan uang “borongan” pada karyawan bagian produksi apabila 

ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan pada hari tersebut karena 

adanya pesanan yang lebih. Dan pemberian komisi pada karyawan bagian 

sales dengan penjualan yang melebihi target. Komisi diberikan kepada 

salesman apabila penjualan salesman dapat memenuhi minimal 60% dari 

target penjualan dan komisi diberikan setiap bulannya setelah tagihan 

lunas, 10% dari komisi dimasukkan ke deposito sales yang dapat diambil 

ketika sales mengundurkan diri.  

Dalam pemberian kompensasi finansial tidak langsung pada PT. 

Malindo Intitama Raya ini adanya pemberian tunjangan-tunjangan seperti 

tunjangan kesehatan, THR (Tunjangan Hari Raya), uang makan, uang 

transportasi dan uang pensiun. Tunjangan kesehatan merupakan kebijakan 

perusahaan untuk kesejahteraan karyawan. Kebijakan tersebut berupa dana 

yang diberikan ketika karyawan sakit dan berobat ke dokter. Dana tersebut 

dapat dicairkan dengan menunjukkan kuitansi dan juga copy resep. Untuk 

THR diberikan menjelang hari raya yang diberikan satu tahun sekali dan 

biasanya sebesar 1 kali gaji. Dan untuk dana pensiun pemberian uang oleh 
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pihak PT. Malindo Intitama Raya kepada karyawan yang diberikan setelah 

masa kerja habis sebagai dana pesangon. Pemberian kompensasi tersebut 

guna untuk mendorong dan meningkatkan kinerja karyawan.                    

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Malindo Intitama Raya“. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial langsung dan kompensasi 

finansial tidak langsung pada PT Malindo Intitama Raya? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan PT. Malindo Intitama Raya? 

3. Apakah pemberian kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Malindo Intitama Raya? 

4. Diantara variabel kompensasi manakah yang berpengaruh lebih kuat 

terhadap kinerja karyawan PT. Malindo Intitama Raya? 

 

C. BATASAN MASALAH 

  Agar permasalahan terarah dan maknanya tidak meluas serta 

menyimpang dari rumusan masalah, maka pembahasan dititik beratkan 

pada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dan pembahasan 

terbatas pada kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial 

tidak langsung serta terbatas pada karyawan bagian produksi dan sales. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsung pada PT Malindo Intitama Raya. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan PT. Malindo Intitama 

Raya. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Malindo Intitama Raya. 

4. Untuk menganalisis variabel kompensasi yang berpengaruh lebih kuat 

terhadap kinerja karyawan PT. Malindo Intitama Raya.  

    

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi PT. Malindo 

Intitama Raya untuk meningkatkan kinerja melalui pemberian 

kompensasi.  

2. Bagi Peneliti Lain 

 Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi 

dan referensi bagi yang ingin meneliti terkait dengan kompensasi pada 

perusahaan lain dan perusahaan sejenis maupun melaksanakan 

penelitian yang sejenis. 

 


