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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini tingkat persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat, 

mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan. Persaingan terjadi antara perusahaan-perusahaan 

lama dengan perusahaan-perusahaan baru, dan persaingan antara perusahaan-

perusahaan sejenis. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk bisa mengerahkan 

sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin. 

Salah satu sumber daya penting yang harus dimiliki oleh perusahaan 

adalah sumber daya manusia atau karyawan. Perkembangan perusahaan sangatlah 

bergantung pada produktivitas tenaga kerja atau karyawan yang ada di 

perusahaan. Untuk itu, karyawan dituntut untuk selalu melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan baik. Karyawan layak mendapatkan timbal balik dari 

perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas pekerjaan dan dedikasi yang telah 

dilakukannya kepada perusahaan. Faktor pendorong penting yang menyebabkan 

manusia bekerja adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus 

dipenuhi. Dengan kata lain, dikarenakan dari keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup, manusia bekerja dengan menjual tenaga, pikiran dan juga waktu 

yang dimilikinya kepada perusahaan dengan harapan mendapatkan kompensasi. 
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Kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar kecilnya 

kompensasi akan mencerminkan ukuran nilai kerja karyawan di tempat kerja. 

Kompensasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial. Kompensasi finansial merupakan imbalan atau balas 

jasa berupa materi kepada karyawan. Sedangkan kompensasi non finansial adalah 

imbalan atau balas jasa berupa non materi kepada karyawan. Kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sangat mempengaruhi kinerja 

karyawan (Simamora,2004). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

apabila kompensasi yang diberikan memadai dan tepat, maka kinerja karyawan 

akan meningkat. Akan tetapi bila kompensasi yang diberikan tidak memadai atau 

kurang tepat, maka kinerja karyawan akan menurun. 

Seperti halnya perusahaan pada umumnya, Astra International Daihatsu 

merekrut karyawan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Astra 

International Daihatsu memperhatikan kesejahteraan karyawannya dengan 

memberikan kompensasi finansial berupa gaji, bonus, asuransi, dan tunjangan 

pensiun. Sedangkan kompensasi non finansial berupa promosi, tugas-tugas yang 

menarik, tantangan, pujian dari pimpinan atas kinerja, hubungan kerja yang 

harmonis, persaingan yang sehat dan fasilitas yang diberikan. 

Dalam penelitian ini, karyawan bagian pemasaran Astra International 

Daihatsu mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung kelangsungan 

hidup dan pencapaian tujuan perusahaan sehingga kinerja yang bagus sangatlah 

diperlukan. Kompensasi merupakan salah satu upaya yang terus menerus 

dilakukan Astra International Daihatsu dalam usaha meningkatkan kinerja 
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karyawan bagian pemasaran apabila berhasil mencapai target yang ditentukan 

oleh perusahaan. Target penjualan yang ditetapkan perusahaan selalu berubah 

setiap bulannya, disesuaikan dengan jumlah produksi dan stok yang ada serta 

kemampuan masing-masing karyawan. Berikut ini adalah data penjualan 

karyawan bagian pemasaran Astra International Daihatsu: 

Tabel 1.1 Data Target Penjualan dan Hasil Penjualan Astra International 

Daihatsu Malang 

Bulan Target Penjualan 

Perusahaan (unit) 

Hasil Penjualan (unit) 

November 2012 214 217 

Desember 2012 225 194 

Januari 2013 169 230 
Sumber: Astra International Daihatsu Malang 

Dari data penjualan Astra International Daihatsu Malang dapat terlihat 

bahwa pada bulan Desember perusahaan mengalami penurunan hasil penjualan, 

namun pada bulan Januari mengalami peningkatan hasil penjualan yang cukup 

besar, dan hasil penjualan tersebut mencapai jauh lebih banyak dari yang 

ditargetkan Astra International Daihatsu. Pada tahun 2012 Astra International 

Daihatsu Malang juga mampu mencapai penjualan lebih dari 3000 unit mobil. 

Semua ini tidak terlepas dari tingginya tingkat kinerja karyawan Astra 

International Daihatsu Malang. 

Salah satu bentuk kompensasi yang diberikan Astra International Daihatsu 

Malang untuk karyawan bagian pemasaran adalah bonus berupa uang jika 

karyawan bagian pemasaran mampu menjual produk sesuai target yang diinginkan 

Astra International Daihatsu. Selain bonus berupa uang, karyawan bagian 
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pemasaran juga mendapat bonus berupa perjalanan gratis ke luar kota selama 

beberapa hari, seperti ke Yogyakarta jika karyawan bagian pemasaran bisa 

mencapai target penjualan yang diinginkan perusahaan. Apabila kinerja karyawan 

bagian pemasaran lebih baik lagi dengan menjual mobil melebihi target 

perusahaan, maka karyawan akan mendapatkan bonus yang lebih besar lagi yaitu 

melakukan perjalanan gratis  ke negara Asia seperti Korea. 

Karyawan juga bisa mendapatkan bonus melakukan perjalanan ke negara 

Eropa seperti Perancis, apabila kinerja karyawan bagian pemasaran sangat baik 

dengan menjual mobil jauh lebih banyak dari yang ditargetkan perusahaan dan 

jauh lebih banyak dari rekan-rekan kerjanya yang sama-sama bekerja di bagian 

pemasaran. Bonus berupa traveling ini diberikan pada karyawan hanya setahun 

sekali saja. Pada tahun 2012, ada 1 karyawan bagian pemasaran Astra 

International Daihatsu Malang yang mendapatkan bonus perjalanan gratis ke 

Korea. Selain itu, ada 7 orang karyawan bagian pemasaran yang mendapatkan 

bonus perjalanan gratis ke Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa karyawan 

bagian pemasaran memiliki tingkat kinerja yang sangat tinggi. 

Meningkatnya kinerja karyawan bagian pemasaran juga didukung oleh 

kompensasi lain yang diberikan oleh Astra International Daihatsu, seperti adanya 

promosi jabatan menjadi supervisor apabila kinerja karyawan sangat baik. Selain 

itu, ada juga penghargaan seperti ”Employee of The Month”. Astra International 

Daihatsu akan menilai kinerja setiap karyawan untuk dijadikan karyawan terbaik 

pada setiap bulan. Kemudian pada setiap tahun akan diadakan pemilihan 

karyawan terbaik atau “Employee of The Year” yang dilakukan oleh kantor pusat. 
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Pesertanya adalah seluruh karyawan terbaik setiap bulan yang ada di semua kantor 

cabang. Karyawan yang memenangkan “Employee of The Year” akan mendapat 

hadiah berupa uang atau barang atau liburan gratis dan juga kenaikan jabatan. 

Hubungan yang harmonis juga tercipta di antara karyawan bagian 

pemasaran Astra Inernational Daihatsu Malang. Jika ada masalah anttar karyawan, 

maka karyawan akan menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi konflik 

yang besar. Dalam hal mendapatkan konsumen pun, karyawan selalu melakukan 

persaingan yang sehat. Tidak ada karyawan yang saling berebut konsumen, karena 

Astra International Daihatsu Malang telah memberlakukan aturan mengenai hal 

tersebut. 

Banyaknya kompensasi yang diberikan Astra International Daihatsu 

Malang ternyata tidak mampu mempertahankan karyawan-karyawan yang ada. 

Hal ini dikarenakan selama bulan November 2012 sampai Januari 2013, ada 2 

karyawan bagian pemasaran yang keluar. Karyawan beralasan bahwa ada 

perusahaan lain yang lebih menjamin kesejahteraan karyawan. Walaupun ada 

karyawan yang keluar dari perusahaan, tetapi ada juga karyawan yang masuk ke 

dalam perusahaan sebanyak 3 karyawan. Hal ini membuktikan bahwa kompensasi 

yang diberikan Astra International Daihatsu Malang dirasa cukup menarik bagi 

beberapa orang. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kinerja dapat 

dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasi memiliki arti yang sangat penting bagi 

karyawan agar dapat meningkatkan kinerja mereka dan besar kecilnya pemberian 

kompensasi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam 
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perusahaan. Untuk itu peneliti mengangkat masalah ini dalam penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Pemasaran Astra International Daihatsu Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

pada Astra International Daihatsu Malang? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan bagian pemasaran Astra International 

Daihatsu Malang? 

3. Apakah kompensasi finansial dan kompensasi non finansial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan bagian pemasaran Astra International 

Daihatsu Malang? 

4. Variabel kompensasi manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap 

kinerja karyawan bagian pemasaran Astra International Daihatsu Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalah terarah dan maknanya tidak meluas serta menyimpang 

dari rumusan masalah, maka pembahasan dititikberatkan pada pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Pembahasan terbatas pada kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial serta terbatas pada karyawan bagian 

pemasaran. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi finansial dan non finansial 

pada karyawan bagian pemasaran Astra International Daihatsu Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan bagian pemasaran Astra 

International Daihatsu Malang. 

c. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non 

finansial terhadap kinerja karyawan bagian pemasaran Astra International 

Daihatsu Malang secara signifikan. 

d. Untuk mengetahui variabel kompensasi finansial dan non finansial yang 

paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja karyawan bagian pemasaran 

Astra International Daihatsu Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pihak Akademisi 

Penelitian ini dapat menjadi wadah bagi penerapan ilmu yang selama ini 

telah diperoleh selama berada dibangku perkuliahan. Selain itu, dengan 

melakukan penelitian yang mendalam, akan diperoleh wawasan yang lebih 

luas mengenai kompensasi dan kinerja. 

b. Bagi Astra International Daihatsu Malang 

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan 

informasi yang bermanfaat yang berkaitan perencanaan strategi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan yang maksimal. 

 

 


