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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin bertambah pesat, sehingga 

perusahaan di dalam mengelola usaha diharapkan mampu menggunakan sumber daya 

manusia dengan baik dan benar. Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup 

penting dalam pencapaian tujuan organisasi baik itu perusahaan besar maupun kecil. 

Perubahan teknologi dan globalisasi yang sangat cepat, memaksa organisasi untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser 

fungsi-fungsi manajeman sumber daya manusia yang selama ini hanya dianggap sebagai 

kegiatan administrasi, yang berkaitan dengan perekrutan pegawai staffing, coordinating 

yang dilakukan oleh bagian personalia saja. 

Peranan sumber daya manusia dalam perusahaan sangatlah penting kerena sebagai 

penggerak utama seluruh kegiatan atau aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya, 

baik untuk memperoleh keuntungan maupun untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensi 

perusahaan dimulai dari manusia itu sendiri dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

secara maksimal. Dengan kata lain kinerja organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi 

dan bahkan tergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif sumber daya manusia 

yang dimilikinya. 

Penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Dalam penilaian kinerja inilai 
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kontribusi karyawan kepada organisasi selama periode waktu tertentu. Simamora 

(2004: 338). 

Berbagai rangsangan faktor motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, pada umumnya manusia bekerja pada suatu perusahaan mempunyai 

tujuan untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan 

terpenuhinya kebutuhan karyawan maka akan tercipta suasana kerja yang 

menyenangkan dilingkungan perusahaan. Motivasi yang diberikan dapat berupa 

kompensasi finansial dan non finansial.  

Salah satu cara mengoptimalkan kinerja karyawan adalah dengan 

pemberian balas jasa (gaji, bonus kerja, benefit, program kesejahteraan). 

Kompensasi finansial diberikan kepada para karyawan agar di dalam diri mereka 

timbul semangat yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja. Pemberian 

kompensasi finansial di dalam suatu perusahaan memegang peranan penting 

karena diyakini akan dapat mengatasi berbagai permasalahan ditempat kerja yang 

semakin kompleks seperti rendahnya kinerja dan tidak adanya tambahan 

pendapatan bagi karyawan selain gaji. Bagi perusahaan, adanya pemberian 

kompensasi finansial diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

produktivitas kerja, loyalitas, disiplin, rasa tanggung jawab terhadap jabatan dan 

semakin baiknya mutu kepemimpinan. Bagi karyawan, dengan adanya pemberian 

kompensasi finansial mereka memperoleh kesempatan untuk menambah 

pendapatan. Mangkunegara (2004:89). 
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Perusahaan jasa yang akan diteliti yaitu PT. Melati Mulya Banjarmasin 

memiliki karyawan di berbagai unit kerja. Perusahaan ini telah memperkerjakan 

sebanyak 60 karyawan. PT. Melati Mulya Banjarmasin juga  memberikan 

kompensasi  finansial dan Non finansial yang diberikan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan yang dimiliki. 

Karyawan PT. Melati Mulya mendapatkan kompensasi finansial dan 

kompensasi non finansial. Karyawan setiap bulan mendapatkaan gaji pokok yang 

dapat dirasakan manfaatnya secara langsung sesuai dengan upah minimum kota 

Banjarmasin. Selanjutnya yaitu kompensasi berupa bonus, karyawan bisa 

mendapatkan bonus lebih dari satu bulan sekali. Sedangkan tunjangan yang 

diberikan berupa tunjangan kesehatan yang manfaatnya dapat dirasakan saat 

mengalami kecelakaan kerja ataupun sakit. Sedangkan kompensasi selanjutnya 

berupa tunjangaan hari raya didapatkan satu kali dalam setahun . Tunjangan hari 

raya bagi karyawan muslim dapat diperoleh menjelang hari raya Idul Fitri dan bagi 

karyawan non-muslim, tunjangan dapat diperoleh menjelang hari raya Natal. 

Selain mendapatkan kompensasi finansial karyawan juga mendapatkan 

kompensasi non finansial berupa tugas-tugas yang menarik, tantangan-tantangan 

pekerjaan, pengakuan dan rasa pencapaian sebagai karyawan, kebijakan-kebijakan 

yang sehat, kerabat kerja yang menyenangkan dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan.  
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Tabel 1.1 

Kompensasi PT. Melati Mulya 

No. Kompensasi Besaran 

1 - Direktur 

- Manajer 

- Staf Administrasi 

- Teknisi Tetap 

- Teknisi tidak tetap 

- Rp. 4.000.000 

- Rp. 2.500.000 

- Rp. 1.300.000 

- Rp. 1.350.000 

- Rp.      50.000 

2 Bonus Servis per Kipas angin 

Bonus Servis per Ac 

- Rp. 10.000 

- Rp. 50.000 

3 Tunjangan Kesehatan (masa 

kerja ≥ 1 thn) 

- Maksimal Rp. 3.000.000 

4 Baju kerja - 3 baju kerja @ karyawan 

5 Tunjangan hari raya  - Sajadah, Sarung/ mukena, 

kue ringan 

- Baju, Celana, Kue ringan 

6 Pekerjaan  yang sehat -  

7 Lingkungan Pekerjaan yang 

sehat 

-  

     Sumber (PT. Melati Mulya) 

Berikut ini merupakan data kompensasi berdasarkan jenis kompensasi yang 

di berikan oleh PT. Melati Mulya yang pertama yaitu dalam bentuk gaji dengan 

mengacu pada UMR kota Banjarmasin sebesar Rp. 1.350.000 akan tetapi hal ini 
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dianggap kurang mencukupi kebutuhan dan keinginan karyawan terutama  

karyawan yang telah mempunyai keluarga dan anak, misalnya kebutuhan 

karyawan terhadap living cost atau biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak 

dan keinginan karyawan untuk menabung yang sewaktu-waktu dapat diambil jika 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya gaji pada staf bagian kuangan, 

pemasaran, operasional dan manajemen sumber daya manusia diberikan gaji 

sebesar Rp. 1.300.000. Gaji pada bagian manajer kuangan, pemasaran, operasional 

dan manajemen sumber daya manusia sebesar Rp. 2.500.000 dan gaji direktur PT. 

Melati Mulya Banjarmasin sebesar Rp. 4.000.000. Kedua perusahaan memberikan 

dalam bentuk Bonus, diperusahaan jasa rental Ac dan kipas angin ini memberikan  

dua macam bonus yang pertama yaitu bonus servis ac sebesar Rp.10.000 per 

servis, yang kedua yaitu instalasi atau pemasangan Ac dan kipas angin tiap unit 

sebesar Rp. 50.000 Per karyawan. Perbedaan bonus yang sangat mencolok ini 

dikarenakan pengerjaan yang agak berat karena servis ac dan kipas angin ini bisa 

dikerjakan dikantor sedangkan pemasangan atau instalasi dikerjakan diluar kantor 

dan membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak sehingga perusahaan 

memberikan bonus yang lebih besar. Ketiga kompensasi yang diberikan yaitu 

berupa tunjangan kesehatan kepada karyawan yang sudah lama mengabdi kepada 

perusahaan. Tunjangan kesehatan ini diberikan kepada karyawan yang memiliki 

masa kerja berkisar 1 tahun hingga lebih, hal ini diangap memicu kecemburuan 

antara karyawan yang baru bekerja dengan karyawan yang sudah senior. Dan yang 

terakhir adalah tunjangan hari raya yang diberikan kepada karyawan berupa 
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sajadah, sarung/ mukena, kue ringan untuk karyawan dan karyawati yang muslim 

dan baju, celana, dan kue ringan untuk karyawan yang diberikan sesuai dengan 

hari raya masing-masing. 

Pemberian kompensasi sangat berpengaruh positif terhadap kinerja  

karyawan, maka dari itu bentuk kompensasi dalam suatu perusahaan harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya. Jika kompensasi ini dikelola dengan baik maka 

akan membantu perusahaan untuk lebih maju dan mendapatkan, mempertahankan 

serta memelihara karyawan  yang produktif. 

Menyadari pentingnya karyawan bagi perusahaan maka perusahaan harus 

memberikan perhatian yang khusus pada karyawannya, perusahaan perlu 

memahami dan mengetahui kebutuhan karyawannya, karena kebutuhan hidup 

karyawan merupakan salah satu alasan yang menyebabkan mengapa karyawan 

bekerja. Apabila kebutuhan karyawan terpenuhi maka mereka akan mendapat 

kepuasaan. Kepuasaan ini yang menyebabkan prestasi kerja, menurunkan tingkat 

labour turnover dan terutama meningkatkan produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada pemilik PT. Melati Mulya Banjarmasin 

ditemukan sebuah fenomena kinerja karyawan setelah diberikannya kompensasi 

finansial relatif biasa saja bahkan sangat kurang, karena dianggap bahwa 

kompensasi yang diberikan mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tetapi tidak 
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mencukupi kebutuhan yang lainnya misalnya untuk tabungan, biaya pendidikan 

anak-anak (bagi yang sudah berkeluarga), sering menimbulkan kecemburuan antar 

karyawan bagi yang sering mendapatkan bonus dan kecemburuan terhadap 

karyawan yang bermasa kerja lebih dari 1 tahun.  

Karyawan juga berpendapat bahwa adanya pinjaman dalam bentuk kredit 

yang harus dikeluarkan setiap bulannya membuat gaji sesuai UMR kota 

Banjarmasin tersebut menjadi kurang  mencukupi biaya hidup sehari-hari dan 

kebutuhan lainnya, misalnya pembelian alat transportasi seperti kendaraan 

bermotor dan pembelian rumah secara kredit. Berdasarkan hasil wawancara 

kepada karyawan diketahui bahwa rata-rata karyawan membawa pulang uang gaji 

atau take home pay sebesar Rp. 800.000 selama satu bulan, besaran terebut sudah 

termasuk gaji dan bonus. Rendahnya penghasilan yang dibawa pulang oleh 

karyawan membuat para karyawan menjadi khawatir jika terjadi pengeluaran yang 

tidak diduga. (Hasil Wawancara kepada karyawan PT. Melati Mulya Banjarmasin 

02 Maret 2013) 

Karyawan PT. Melati Mulya banyak mengeluh pada pekerjaan pemasangan 

AC dan Kipas angin ditempat konsumen yang menggunakan jasa tersebut hal ini 

dikarenakan bonus pemasangan atau instalasi Ac sebesar Rp. 50.000 dan kipas 

angin sebesar Rp. 10.000. Tidak sedikit karyawan yang berhenti bekerja dan 

membuka jasa servis sendiri setelah mendapatkan pengalaman yang banyak 

diperusahaan jasa sewa AC dan kipas angin ini, hal tersebut dikarenakan 
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pemberian kompensasi yang kurang diperhatikan, pemilik kurang merangkul erat 

atau kurang bersahabat kepada karyawan, sangat jarang memberikan pujian atas 

kinerja yang dilakukan karyawan dan tidak pernah memperhatikan kenyamanan 

karyawaan saat menjalankan tugasnya. (Rikval Fachruri, Hasil Wawancara, 02 

Maret 2013). 

Kompensasi non finansial yang diberikan oleh perusahaan ini yaitu berupa 

tugas yang diberikan diluar dari tugas pokok seperti servis yang berada diluar kota 

sehingga mendapatkan upah untuk karyawan yang terpilih dan bersedia, 

selanjutnya yaitu tantangan-tantangan dalam bekerja seperti karyawan dituntut 

untuk menguasai pengerjaan servis ac dan kipas angin segala merek baru dan tipe 

yang terbaru, sehingga karyawan mendapatkan pengalaman dan wawasan yang 

luas dalam pekerjaannya . kompensasi berikutnya yaitu berupa pengakuan sebagai 

karyawan PT. Melati Mulya yang diberikan kontrak kerja dan surat keputusan 

bekerja diperusahaan. Kemudian kompensasi yang diberikan perusahaan yaitu 

berupa kebijakan-kebijakan yang sehat. selanjutnya berupa kerabat kerja yang 

menyenangkan, kelengkapan dan kenyamanan peralatan kantor yang diharapkan 

akan menambah semangat karyawan dalam bekerja pada perusahaan PT. Melati 

Mulya Banjarmasin. 

PT. Melati Mulya telah berupaya untuk meningkatkan kinerja para 

karyawanya dengan menerapkan beberapa faktor yang dianggap perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja para karyawannya, diantaranya yaitu dengan kebijakan 
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kompensasi yang diterapkan untuk karyawan. Pada sisi lain perusahaan juga 

menetapkan target dalam proses penyelesaian pekerjaan, usaha tersebut dilakukan 

dalam usaha untuk memberikan jaminan bahwa para karyawan termotivasi dan 

berkeinginan untuk bekerja secara maksimal diperusahaan. Dalam aktifitasnya 

diperusahaan, karyawan selama ini diharuskan untuk mencapai target bahkan 

melebihi standar target yang telah ditentukan agar mendapat gaji dan bonus 

tersebut. Kualitas kerja yang baik dapat diukur jika tidak ada konsumen yang 

komplen kepada perusahaan. Akan tetapi masih banyaknya konsumen yang 

komplen terhadap PT. Melati Mulya untuk sewa dan pemasangan Ac dan kipas 

angin menunjukan bahwa kualitas servis dan pemasangan Ac dan kipas angin bias 

dikatakan kurang baik. Berikut ini  merupakan data konsumen yang komplen 

terhadap perusahaan selama enam bulan terakhir : 

Berdasarkan dari tabel dibawah, bahwa konsumen yang komplen terhadap 

perusahaan pada bulan Oktober yaitu berjumlah 29 Orang, pada bulan berikutnya 

yaitu bulan November konsumen yang komplen terhadap perusahaan mengalami 

penurunan menjadi 21 orang, untuk bulan Desember konsumen yang komplen 

berjumlah 25 orang, untuk bulan Januari konsumen yang komplen mengalami 

penurunan menjadi 20 orang, untuk berikutnya yaitu bulan Februari konsumen 

yang komplen mengalami kenaikan yang cukup banyak yaitu menjadi 30 orang, 

dan bulan maret konsumen yang komplen sebanyak 32 orang. 
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Tabel 1.2 

Komplen Konsumen PT. Melati Mulya 

 

 

 

 

 

 

Sumber (PT. Melati Mulya) 

Berikutnya permasalahan yang terjadi diperusahaan yaitu masih adanya 

pekerjaan yang tidak mencapai target yang ditentukan perusahaan. Kuantitas 

kinerja yang baik dapat diukur jika target yang perusahaan dapat tercapai bahkan 

melebihi target yang ditetapkan perusahaan, akan tetapi karyawan PT. Melati 

Mulya selama enam bulan terakhir tidak ada yang dapat mencapai target bahkan 

melebihi target yang ditetapkan perusahaan. Berikut ini merupakan data kuantitas 

kinerja PT. Melati Mulya selama enam bulan terakhir: 

 

 

 

 

No. Periode Bulan Jumlah konsumen komplen perbulan 

1 Oktober 2012 29 Orang 

2 November 2012 21 Orang 

3 Desember 2012 25 Orang 

4 Januari 2013 20 Orang 

5 Februari 2013 30 Orang 

6 Maret 2013 32 Orang 
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Tabel 1.3 

Target Kerja Karyawan PT. Melati Mulya 

No. Periode Bulan Target perbulan 

karyawan servis dan 

instalasi Ac dan kipas 

angin 

Jumlah target 

yang tidak 

tercapai 

(unit/perbulan) 

Persentase 

target 

yang tidak 

tercapai 

1 Oktober 2012 2256 unit 117 unit 5,19 % 

2 November 2012 2256 unit 98 unit 4,34 % 

3 Desember 2012 2256 unit 106 unit 4,70 % 

4 Januari 2013 2256 unit 95 unit 4,21 % 

5 Februari 2013 2256 unit 120 unit 5,32 % 

6 Maret 2013 2256 unit 127 unit 5,63 % 

Sumber (PT. Melati Mulya) 

Berdasarkan dari data diatas dapat diketahui bahwa kuantitas kinerja PT. 

Melati Mulya Banjarmasin pada bulan oktober yang tidak mencapai target sebesar 

5,19%, untuk bulan november karyawan yang tidak berhasil mencapai target 

sebesar 4,34%, untuk bulan desember karyawan yang tidak berhasil mencapai 

target mengalami kenaikan menjadi 4,70%, untuk bulan januari karyawan yang 

tidak berhasil mencapai target mengalami penurunan yaitu menjadi 4,21%, tetapi 

untuk dua bulan terakhir yaitu februari dan maret karyawan yang tidak berhasil 

mencapai target yaitu sebesar 5,32% dan 5,63%. 
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Permasalahan berikutnya yaitu pada perusahaan yaitu lama nya waktu 

pengerjaan servis ac ataupun kipas angin yang tidak sesuai dengan perjanjian awal 

kepada konsumen. Untuk pengerjaan servis Ac dan kipas angin dengan waktu 

normal memakan satu hingga tiga hari kerja baik itu servis biasa ataupun ada 

pergantian komponen elektronik. Akan tetapi kenyataannya waktu yang diberikan 

tidak sesuai dengan perjanjian diawal yang disepakati, sehingga membuat 

konsumen menunggu lebih lama enam hari hingga lebih. Berikut ini adalah data 

ketepatan waktu kerja karyawan PT. Melati Mulya : 

Tabel 1.4 

Ketepatan Waktu Kerja PT. Melati Mulya 

No. Periode Bulan Jumlah konsumen 

servis  dan 

pemasangan Ac dan 

kipas angin tepat 

waktu 

Jumlah konsumen 

servis dan pemasangan 

Ac dan kipas angin 

tidak tepat waktu 

Jumlah servis 

Ac dan kipas 

angin 

keseluruhan 

1 Oktober 2012 251 Orang 29 Orang 280 Orang 

2 November 2012 242 Orang 21 Orang 263 Orang 

3 Desember 2012 249 Orang 25 Orang 274 Orang 

4 Januari 2013 241 Orang 20 Orang 261 Orang 

5 Februari 2013 252 Orang 30 Orang 282 Orang 

6 Maret 2013 254 Orang 32 Orang 286 Orang 

Sumber (PT. Melati Mulya) 
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Berdasarkan tabel 1.4 ketepatan waktu karyawan dalam servis dan 

pemasangan Ac dan kipas angin diatas, dapat diketahui jumlah servis yang tidak 

tepat waktu pada bulan Oktober berjumlah 29 orang dari 280 orang konsumen 

selama satu bulan, untuk bulan November sebanyak 21 Orang dari 263 konsumen 

servis yang tidak dapat dipenuhi, untuk bulan Desember sebanyak 25 orang dari 

274 konsumen yang tidak dapat dipenuhi, untuk bulan Januari mengalami 

penurunan menjadi 20 orang dari 261 konsumen, sedangkan pada bulan Februari 

mengalami kenaikan menjadi 30 orang dari 282 konsumen, dan yang terakhir yaitu 

bulan Maret sebanyak 32 orang dari 286 konsumen yang tidak dapat dipenuhi 

ketepatan waktu dalam servis Ac dan kipas angin. 

Menurut uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

secara mendalam tentang masalah kompensasi finansial dan non finansial yang 

diberikan oleh PT. Melati Mulya kepada karyawannya. Karena hal ini 

berhubungan dengan peningkatan kinerja karyawan. Yang dapat berpengaruh 

terhadap maju dan mundurnya perusahaan serta berpengaruh pada tujuan yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dan menyusun laporan penelitian mengenai “Pengaruh Pemberian 

Kompensasi Finansial dan non Finansial Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Melati Mulya, Banjarmasin”. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya guna menyatakan secara tersurat 

pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Berdasarkan 

judul dan latar belakang masalah diatas untuk memberikan landasan dan 

memfokuskan penelitian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompensasi finansial dan non finansial pada PT. Melati Mulya 

Banjarmasin? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada PT. Melati Mulya Banjarmasin? 

3. Apakah kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pada PT. Melati Mulya Banjarmasin? 

4. Diantara kompensasi finansial dan non finansial manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Melati Mulya Banjarmasin? 

C. Batasan Masalah 

Agar lebih terfokus maka penulis hanya membatasi pada objek penelitian 

yaitu pada karyawan PT. Melati Mulya yang bekerja dibagian teknisi servis dan 

pemasangan Ac dan kipas angin.  
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial dan non finansial pada PT. 

Melati Mulya Banjarmasin. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada PT. Melati Mulya 

Banjarmasin. 

3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kompensasi terhadap kinerja PT. 

Melati Mulya Banjarmasin. 

4. Untuk mengetahui antara kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Melati 

Mulya Banjarmasin. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat penelitian antara lain yaitu : 

1. Bagi Perusahaan digunakan sebagai dasar untuk  menentukan kebijakan 

khususnya mengenai kompensasi dan kinerja karyawan. 

2. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan atau referensi 

bagi peneliti lain. 


