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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim atau kepulauan terbesar didunia, 

antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut sehingga laut 

dijadikan ladang mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia yang memberikan 

manfaat bagi pertumbuham dan perkembangan perekonomian Indonesia. 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas  Wilayah  7.553,24 

km², yang terdiri dari luas laut mencapai 5.821,33 Km² atau 77,07 %  merupakan 

perairan laut. Didalamnya terdapat 17 buah pulau dan dikelilingi garis pantai 

sepanjang 444,50 Km dengan kondisi fisik wilayah seperti ini maka sumberdaya 

kelautan dan perikanan merupakan salah satu tumpuan harapan masyarakat dan 

pemerintah Kabupaten Sikka dimasa depan, karena didalam wilayah laut dan 

pesisir tersebut terkandung berbagai potensi pembangunan yang besar dan 

beragam, baik untuk penangkapan maupun budidaya ikan. 

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama ini telah 

menunjukan keberhasilan dalam peningkatan produksi, penyediaan lapangan 

kerja, peningkatan pendapatan nelayan, peningkatan konsumsi ikan maupun 

peningkatan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan. Namun demikian 

sejumlah permasalahan masih harus diatasi untuk memacu dan 

mengembangkan sektor kelautan dan perikanan kedepan guna memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan peningkatan pembangunan daerah. 

Desa Pemana adalah desa dengan pulau sendiri yang berada di wilayah 

kabupaten Sikka, desa ini memiliki kapal motor nelayan terbanyak diwilayah 
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kabupaten Sikka, dengan jumlah 58 buah kapal. Kapal motor nelayan ini dapat 

menyerap 1.276 tenaga kerja/nelayan dengan perhitungan 1 buah kapal 

maksimal dapat menampung 22 tenaga kerja. 

Manusia bekerja untuk memenuhi kebetuhan, sehingga dengan bekerja 

mereka mengharapkan akan mendapatkan balas jasa yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhannya. Tenaga kerja akan merasa dihargai apabila mereka 

mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan hasil kerja mereka. Dengan 

memberikan kompensasi yang sesuai dengan jenis pekerjaan, maka tenaga 

kerja ini akan mendapatkan suatu kepuasan sendiri dalam bekerja. Pada 

dasarnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terdiri dari dua jenis 

kompensasi, yaitu finansial dan non finansial. Kedua jenis kompensasi tersebut 

dapat menentukan tingkat kepuasan kerja para karyawan, dimana semakin 

baiknya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan maka semakin 

meningkatnya jaminan kepuasan dalam bekerja para karyawan diperusahaan. 

Dalam penelitian ini lebih terfokus pada kompensasi finansial yang diberikan 

oleh perusahaan, hal tersebut dikarenakan obyek penelitian dalam penelitian ini 

adalah tenaga kerja pada KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali Baitullah 

yang motivasi dalam bekerjanya yaitu untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

sehari-hari/ kebutuhan pokok dan hal tersebut terkait secara langsung dengan 

pemberian kompensasi finansial. 

Kepuasan ataupun ketidakpuasan kerja yang disebabkan karena 

pemberian kompensasi dapat terlihat dari perilaku tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya. Hal ini nampak sekali dalam sikap positif tenaga kerja dan 

segala sesuatu yang dihadapi tenaga kerja di lingkungan kerjanya. Kompensasi 
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yang diberikan kepada tenaga kerja mempengaruhi kepuasan kerjanya, dengan 

merasa puas tenaga kerja akan menentukan pilihan mereka untuk tetap bersama 

dalam organisasi kapal motor nelayan tersebut atau mencari kapal motor 

nelayan lainnya. Akan tetapi, kompensasi juga menuntut keseimbangan antara 

keuntungan dan biaya pengusahaan dengan harapan dari tenaga kerja. Semakin 

tinggi kompensasi yang diberikan oleh perusahaan maka kesejahteraan tenaga 

kerja akan meningkat. 

Kepuasan kerja tenaga kerja akan membawa dampak bagi tenaga kerja 

yang bersangkutan maupun organisasi kapal motor nelayan tempat ia bekerja. 

Dengan adanya pemberian kompensasi yang sesuai dan adil maka kepuasan 

kerja yang diharapkan oleh tenaga kerja akan terpenuhi. Dengan pemenuhan 

kebutuhan akan kepuasan kerja tenaga kerja maka perusahaan akan 

memperoleh banyak manfaatnya diantaranya kedisiplinan akan terjaga, 

rendahnya turnover, dan tingginya moral kerja dari tenaga kerja. 

KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali Baitullah Desa Pemana adalah 

kapal milik H. Rahman, 2 buah kapal ini memiliki masing-masing 20 tenaga 

kerja dalam setiap kapalnya, masing-masing memiliki 1 nahkoda, 1 kepala 

kapar mesin, 14 ABK (Anak Buah Kapal) dan 4 orang koki. 2 buah kapal ini 

berada diantra 58 kapal pemancing ikan cakalang dan bibit tuna yang ada di 

Desa Pemana, H. Rahman menyadari bahwa pentingnya tenaga kerja untuk 

jalannya operasional usaha. Untuk mencapai tujuan usahanya, maka tanaga 

kerja perlu adanya rasa puas dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 

prestasi kerja melalui pemberian kompensasi yang sesuai dan adil dengan 

pekerjaan dan kemampuan tenaga kerja. 
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Bagi tenaga kerja KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali Baitullah, 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi dapat memberikan keuntungan sendiri, 

seperti meningkatkan upah dan insentif. Sebaliknya juga, jika tingkat kepuasan 

tenaga kerja tersebut rendah maka menunjukkan tenaga kerja tersebut tidak 

kompeten dalam pekerjaannya, akibatnya ia tidak akan mendapat insentif dan 

memperbesar kemungkinan untuk pemutusan hubungan kerja. Gaji yang 

diterima oleh tenaga kerja KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali Baitullah 

dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Gaji KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali Baitullah 

No. Bagian Gaji 
1 Nahkoda Rp 60.000/bulan 
2 Kepala Kamar Mesin (KKM) Rp 60.000/bulan 
3 Anak Buah Kapal (ABK) Rp 30.000/bulan 
4 Koki Rp 30.000/bulan 

Sumber: Kapal Motor Nelayan KMN) Arif Baitullah dan Kembali 
Baitullah desa Pemana 

 
Gaji yang diberikan kepada nahkoda dan kepala kamar mesin memiliki 

selisih sebesar 50%, dimana gaji tersebut diberikan sesuai dengan tugas dan 

beban kerja yang menjadi tanggungjawab masing-masing karyawan. Semakin 

tinggi tanggungjawab atau beban tugas maka semakin besar pula jumlah gaji 

yang akan diterima. Berikut data upah tenaga kerja KMN Arif Baitullah dan 

KMN Kembali Baitullah pada Tahun 2012: 
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T a b e l 1 . 2  
Data Upah tenaga kerja kerja KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali 

Baitullah ada Tahun 2012 

Upah Tahun 2012 dalam Juta Rupiah 

Mar Apr Mei Agu Sep Okt Nov Des 
 

Nahkoda 
Rp 

10.5 
Rp 12 Rp 6 Rp 7.5 Rp 7.5 Rp 4.5 Rp 6 Rp 4.5 

KKM Rp10.5 Rp 12 Rp 6 Rp 7.5 Rp 7.5 Rp 4.5 Rp 6 Rp 4.5 
ABK Rp7 Rp8 Rp4 Rp5 Rp5 Rp3 Rp4 Rp3 
Koki Rp7 Rp8 Rp4 Rp5 Rp5 Rp3 Rp4 Rp3 

 
Nahkoda 

Rp 15 Rp 
13.5 

Rp 4.5 Rp 7.5 Rp 7.5 Rp 4.5Rp 7.5 Rp 3 

KKM Rp 15 Rp 
13.5 

Rp 4.5 Rp 7.5 Rp 7.5 Rp 4.5Rp 7.5 Rp 3 
ABK Rp 10 Rp 9 Rp 3 Rp 5 Rp 5 Rp 3 Rp 5 Rp 2 
Koki Rp 10 Rp 9 Rp 3 Rp 5 Rp 5 Rp 3 Rp 5 Rp 2 

Sumber: Kapal Motor Nelayan KMN) Arif Baitullah dan Kembali 
Baitullah desa Pemana 

 
Upah diberikan melalui pendapatan bersih yaitu jumlah pendapatan 

kotor yang telah dikurangi hutang, dengan sistem 50:50 yaitu pemilik 50% 

dan tenaga kerja (Nahkoda, KKM, ABK dan Koki) 50% kemudian upah 

tenaga kerja ini akan dibagi dengan 21 (jumlah tenaga kerja + 1), kelebihan 1 

ini akan dibagi 2 lagi untuk diberikan masing-masing kepada nahkoda dan 

KKM karena dinilai tanggung jawab mereka lebih tinggi. 

Bulan-bulan yang ada pada data tabel 1.1 adalah bulan-bulan yang 

digunakan tenaga kerja untuk memancing selain pada bulan itu (Januari, 

Februari, Juni dan Juli) merupakan hari libur dan pada bulan libur ini biasanya 

ada beberapa pekerja tetap bekerja seperti membersihkan dan menjaga 

keamanan kapal, para pekerja inilah yang akan mendapatkan insentif, dimana 

besarnya yaitu antara Rp.10.000,- sampai Rp. 25.000,-. Besarnya THR yang 

diberikan oleh perusahaan yaitu sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- 
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tergantung  dengan beban tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 

karyawan. 

Berdasarkan data mengenai gaji dan upah menunjukkan bahwa 

jumlah gaji yang diterima oleh karyawan lebih rendah dibandingkan dengan 

jumlah upah. Kondisi ini terjadi perbedaan kondisi atau kebijakan yang 

ditetapkan pada perusahaan seperti biasanya, dimana jumlah gaji melebihi dari 

upah yang diberikan. Hal tersebut menjadi hal yang menarik untuk dilakukan 

suatu kajian terkait dengan kebijakan kompensasi dalam upaya peningkatan 

kepuasan kerja karyawan. 

Saat ini usaha H. Rahman, dihadapkan dengan permasalahan 

penurunan kepuasan kerja ini dapat ditunjukkan oleh kecenderungan tenaga 

kerja KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali Baitullah yang kurang disiplin 

dan menghindar dari tugas dan tanggung jawab dalam bekerja, misalnya pada 

saat keberangkatan untuk memancing masih ada saja tenaga kerja yang telat, 

pada saat memancing ada yang tidur atau pada saat mendesak ABK atau koki 

melakukan pekerjaan lain yang seharusnya tidak dilakukan pada saat itu, 

selain itu juga dari tahun 2001 hingga sekarang telah terjadi 2 kali pergantian 

nahkoda dari KMN Arif Baitullah dan dari tahun 2004 hingga sekarang telah 

terjadi 1 kali pergantian nahkoda KMN Kembali Baitullah yang diakibatkan 

nahkoda sebelumnya mengundurkan diri. Tidak sampai disitu, saat ini tenaga 

kerja tetap yang sampai sekarang masih bekerja dari awal kapal beroperasai 

tinggal 3 orang untuk KMN Arif Baitullah dan 5 orang untuk KMN Kembali 

Baitullah. Penurunan kepuasan kerja karyawan juga ditunjukkan dengan 

adanya peningkatkan absensi kerja, dimana tingkat absensi kerja karyawan 
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terbagi menjadi tiga kategori yaitu absen karena sakit, ijin dan tidak ada 

pemberitahuan. Adapun data absensi kerja secara lengkap dapat disajikan pada 

tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Absensi Kerja Karyawan Pada KMN Arif Baitullah dan KMN Kembali 
Baitullah pada Tahun 2012 

 
Triwulan Alasan tidak masuk kerja/ Absen 

Sakit Ijin Tidak ada pemberitahuan 
I 1  1 6 
II 2 4 9 
III 4 3 12 
IV 5 5 23 

Tingkat 
Persentase (%) 

16% 17,33% 66,67% 

Sumber: Kapal Motor Nelayan (KMN) Arif Baitullah dan Kembali Baitullah 
desa Pemana 

 
Berdasarkan data mengenai absensi kerja tersebut menunjukkan bahwa 

karyawan yang tidak masuk kerja karena tidak ada pemberitahuan memiliki 

persentase tertinggi yaitu mencapai 66,67%, kondisi ini mengindikasikan 

adanya penurunan atas kepuasan kerja para karyawan dalam bekerja 

diperusahaan (Hasibuan, 2004), dimana absensi berkaitan secara langsung 

dengan tingkat kedisiplinan semakin tinggi absensi maka kedisiplinan 

mengalami penurunan demikian pula sebaliknya. Flippo (2001) menyatakan 

bahwa tingginya tingkat ketidakhadiran mencapai di atas 4% dari total jumlah 

pegawai akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai secara keseluruhan, dan 

peningkatan ketidakhadiran karyawan juga menunjukkan adanya 

ketidakpuasan dalam bekerja diperusahaan. 

Peningkatkan absensi ini apabila tidak dilakukan langkah antisipasi yang 

tepat dari perusahaan maka akan menghambat upaya perusahaan untuk 
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mengebangkan usaha yang dilakukan selama ini. Tingkat absensi kerja 

karyawan yang terjadi pada tahun 2012 juga melebihi standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 20% dengan pertimbangan aktivitas 

perusahaan tetap dapat berjalan. 

Apabila dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang ditetapkan 

perusahaan selama ini, para karyawan merasakan kurang sesuainya antara 

kontribusi dalam bekerja dengan imbalan yang mereka terima, misalnya gaji 

yang sangat minim jumlahnya. Perusahaan juga kurang memperhitungkan 

kondisi iklim atau cuaca sehingga pada bulan-bulan tertentu tidak 

mendapatkan penghasilan dalam pemenuhan kebutuhan, kondisi ini juga 

memicu terjadinya penurunan kepuasan dalam bekerja diperusahaan. 

Selanjutnya Mangkuprawira (2004: 196) menjelaskan bahwa jika 

kompensasi dikelola dengan baik, maka kompensasi dapat membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuan, memperoleh, memelihara dan menjaga 

karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, karyawan 

yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan untuk 

melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat dari ketidakpuasan 

dalam pembayaran bisa jadi akan mengurangi kinerja. 

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti mencoba mengidentifikasi, 

mendeskripsikan serta menganalisis permasalahan tersebut dengan 

mengemukakan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja pada KMN Desa Pemana di 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur” 
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pemberian kompensasi kepada tenaga kerja Kapal Motor 

Nelayan (KMN) Desa Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur? 

2. Bagaimanakah kepuasan kerja pada tenaga kerja kapal motor nelayan 

(KMN) Desa Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur? 

3. Apakah pemberian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja pada tenaga kerja kapal motor nelayan (KMN) Desa Pemana 

Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur? 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari 

kesalahpahaman yang menyimpang dari judul. Oleh karena itu, untuk 

mendukung hasil yang lebih baik perlu membatasi ruang lingkup masalah. 

Adapun pembatasan ini adalah : 

1. Variabel kompensasi yang digunakan yaitu hanya mengenai kompensasi 

finansial langsung dan tidak langsung (Rivai dan Sagala, 2009). 

2. Adapun kepuasan kerja yaitu menggunakan kutipan teori yang 

dikemukakan oleh Sunarto, 2003:94, yaitu meliputi: sikap karyawan 

mengenai ganjaran atau gaji, sikap karyawan mengenai kondisi kerja, 

sikap karyawan mengenai rekan kerja dan sikap karyawan mengenai 

kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. 
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3. Obyek penelitian adalah karyawan pada Kapal Motor Nelayan (KMN) 

Arif Baitullah dan Kembali Baitullah. 

4. Penelitian terbatas pada tenaga kerja yang memiliki masa kerja diatas 1 

tahun, dengan pertimbangan bahwa tenaga kerja tersebut benar-benar 

memahani kondisi perusahaan terutama mengenai kebijakan kompensasi 

yang ditetapkan. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Penelitian ini bertujuan untuk 

a. Mendeskripsikan pemberian kompensasi kepada tenaga kerja Kapal 

Motor Nelayan (KMN) Desa Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara 

Timur. 

b. Mendeskripsikan kepuasan kerja pada tenaga kerja kapal motor nelayan 

(KMN) Desa Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. 

c. Menguji apakah pemberian kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja pada tenaga kerja kapal motor nelayan (KMN) 

Desa Pemana Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pemilik usaha 

Memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi serta 

memberikan bahan pertimbangan guna mengambil langkah 

kebijaksanaan selanjutnya khususnya dalam meningkatkan kepuasan 

kerja tenaga kerja. 
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b. Bagi pihak lain 

Sebagai sumber informasi dan memberikan sumbangan pemikiran 

khususnya mengenai pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

tenaga kerja. 

  

 


