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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. 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 menurutMangkunegara (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 oleh pihak manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan kenerja karyawan adalah masalah 
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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 sumber daya yang penting bagi perusahaan 

karena mempunyai bakat, tenaga, kreativitas dan tanggung jawab yang 

sangat dibutuhkan perusahaan. Selain melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, karyawan juga mempunyai berbagai macam kebutuhan 

hidup. Dalam hal ini, perusahaan merupakan salah satu tempat bagi 

karyawan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya karena, 

dengan bekerja mereka akan mendapatkan imbalan dari perusahaan. Selain 

itu, karyawan adalah mahluk hidup yang mempunyai pikiran, perasaan, 

kebutuhan dan harapan. Hal inilah yang menyebabkan karyawan memiliki 

tanggung jawab dan kecintaan terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Hal 

ini tentunya menguntungkan bagi perusahaan dan semua ini merupakan 

harta yang paling penting bagi suatu perusahaan dalam kaitannya dengan 

pencapaian tujuan yang diharapkan. 

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja 

adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi. 

Kompensasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja  

karyawan. Seseorang akan bekerja secara maksimal agar  mendapat 

kompensasi yang sesuai.  Dalam suatu instansi, karyawan senantiasa 

mengharapkan penghasilan  yang lebih memadai. Sistem penggajian  

pegawai masih banyak yang belum cukup untuk menghidupi kebutuhan 
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pribadi maupun keluarga, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam 

situasi yang demikian menyebabkan timbulnya keinginan untuk mencari 

kompensasi lain di luar gaji.Banyak perusahaan memberikan gaji masih di 

bawah UMR dengan alasan upah dibayar sesuai keterampilan yang 

karyawan berikan terhadap perusahaan, sedangkan untuk kompensasi lain 

seperti pemberian insentif  diatur oleh masing-masing instansi. 

Kebijakan dalam pemberian kompensasi, tidak cukup hanya 

membicarakan tentang jumlah imbalan yang diberikan kepada karyawan, 

melainkan juga kepuasan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja di 

suatu perusahaan. Kompensasi yang layak merupakan salah satu faktor 

yang dapat meningkatkan kualitas kinerja seorang karyawan. Jika para 

karyawan menganggap kompensasi yang mereka terima tidak sebanding 

dengan apa yang mereka lakukan terhadap perusahaan, maka kinerja, 

motivasi dan kepuasan kerja mereka bisa turun. Karena itu perusahaan 

perlu memperhatikan faktor kompensasi agar kinerja karyawan semakin 

miningkat dan tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat lebih 

ditingkatkan. Kompensasi yang layak dapat memacu seorang karyawan 

untuk bekerja lebih baik lagi. 

Kompensasi bukan hanya penting bagi karyawan, melainkan juga 

penting bagi perusahaan. 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 



4 

 

karyawan, maka lambat laun akan 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 karyawanyang 

keluar.Adanya pemberiankompensasi yang baik akan menjadikan 

perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja karyawan 

meningkat. 

Para karyawan akan menentukan tingkat kinerja yang lebih tinggi 

dengan harapan mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Sekiranya 

karyawan berfikir adanya hubungan yang lemah antara kinerja dan 

imbalan, mereka mungkin akan menentukan tujuan minimal untuk 

mempertahankan pekerjaan mereka. Hingga kinerja sebagai basis gaji 

sangat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja. 

Selain menjaga kesesuaian hubungan antara perusahaan dan 

karyawan, perusahaan atau organisasi juga perlu penciptakan kondisi dan 

situasi yang dapat memotivasi dan memungkinkan karyawan dapat 

menggunakan kemampuan dan ketrampilannya secara optimal. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan  oleh perusahaan atau organisasi adalah dengan 

memberikan kompensasi yang memuaskan karyawan. 

UD.Dua Putra adalah salah satu usaha dagang milik perseorangan, 

dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang produksi perabotan rumah 

tangga. Lokasi kerja perusahaan ini terletak di Dsn.Tegalan 

ds.Curahmalang kec.Sumobito kabupaten jombang. Pada tahun-tahun 
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sebelumnya, UD. Dua Putra 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 agar tujuan perusahaan dapat 

terwujud. Kompensasi finansial yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan meliputi gaji, bonus dan tunjangan. Upah lembur diberikan 

perminggu apabila karyawan dapat melakukan kerja lembur minimal 2 kali 

yang ditetapkan oleh perusahaan perminggunya. Untuk tunjangan meliputi 

tunjangan hari raya. Sedangkan kompensasi non finansial yang diberikan 

oleh perusahaan yaitu tugas, pujian, hubungan yang harmonis antar rekan 

kerja dan kondisi lingkungan kerja yang nyaman. 

Karyawan bagian produksi sendiri rata-rata sudah bekerja cukup 

lama, sedangkan berdirinya perusahaan pada tahun 1996 sampai sekarang. 

Mereka dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian produksi ember, rak piring 

dan gantungan baju. Adapun target dan realiasi untuk masing-masing 

bagian dapat disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Produksi 

Per minggu (Desember 2013) 

Minggu Ember Rak Piring Gantungan Baju 

 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Pertama 100 110 75 76 250 255 

Kedua 100 108 75 74 250 255 

Ketiga 100 105 75 74 250 251 

Keempat 100 98 75 73 250 247 

  Sumber: UD. Dua Putra Jombang 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama minggu 

pertama sampai ketiga pada produksi ember dan gantungan baju para 

karyawan mampu melebihi dari target produksi yang ditetapkan 

perusahaan, sedangkan pada produksi rak piring mengalami penurunan 

jumlah produksi dari target yang di tetapkan perusahaan. Adapun pada 

minggu keempat pada produksi ember, rak piring dan gantungan baju 

menunjukkan ketidakmampuan karyawan dalam mencapai target 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. Dua Putra Jombang tidak berpengaruh terhadap besarnya kompensasi 

yang diterima, yang sangat berpengaruh adalah tingkat keterampilan yang 

dimiliki oleh karyawan. Akan tetapi UD. Dua Putra memberikan gaji 

masih belum sesuai dengan standart UMR jombang yaituRp 978.200,-. 

Gaji karyawan pada UD. Dua Putra Jombang diberikan seminggu sekali, 

yaitu sebesar Rp200.000,- yang diberikan pada hari sabtu dikarenakan 
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pada hari minggu libur dan apabila ada karyawan lembur diberikan upah 

lembur yang masih sangat minim sebesar Rp30.000,- dalam seminggu 

dengan lembur minimal 2 kali dalam seminggu. 

Adanya ketidaksesuaian jumlah gaji dan upah 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 memiliki 

keinginan untuk bekerja secara maksimal diperusahaan. 

 Berdasarkan pentingnya pengaruh pemberian kompensasi terhadap 

kinerja karyawan maka penulis tertarik untuk memilih “PENGARUH 

KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN BAGIAN 

PRODUKSI UD. DUA PUTRA JOMBANG”. 
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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 kompensasi yang diterapkan oleh UD.Dua Putra Jombang? 

2.Bagaimana kinerja karyawan bagian produksi UD.Dua Putra Jombang? 

3.Apakah kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada UD.Dua Putra 

Jombang? 

4.Dari variabel kompensasi tersebut, kompensasi manakah yang lebih kuat 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada UD.Dua Putra Jombang? 
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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 upah, bonus dan tunjangan,dan kompensasi non finasial yang 

berasal dari pekerjaan dan lingkungan kerja pada UD.Dua Putra Jombang.  

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi yang diterapkan oleh UD.Dua Putra 

Jombang. 

2. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan bagian produksi UD.Dua 

Putra Jombang.  

3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi padaUD.Dua Putra Jombang. 

4. Untuk mengetahui kompensasi manakah yang lebih kuat pengaruhnya 

anatara kompensasi finansial dan non finansial terhadap kinerja 

karyawan pada UD.Dua Putra Jombang. 
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E. Manfaat penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan melalui kompensasi. 

b. Bagi pihak lain 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi secara teoritis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang 

terkait dengan kompensasi dalam hubungannya dengan kinerja 

karyawan. 

 


