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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia bisnis sekarang dituntut untuk menciptakan kinerja karyawan yang 

tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun 

dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan 

tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting 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.  

Dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan melakukan beberapa 

cara misalnya melalui pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, menciptakan 
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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 didahuluan dengan perbuatan yaitu melaksanakan 

tugas yang diberikan. Para karyawan akan lebih termotivasi untuk melakukan  

tanggung jawab atas pekerjaan mereka apabila perusahaan mengerti dan 

mempehatikan betul akan kebutuhan para karyawan yang pada dasarnya adalah 

mereka bekerja untuk mendapatkan uang, dalam hal ini berbentuk gaji.  

Bagi sebagian karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah satu-

satunya alasan untuk bekerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai 

oleh masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Untuk manjamin 

tercapainya tujuan, pimpinan organisasi bisa memberikan perhatian dengan 

memberikan kompensasi, karena kompensasi merupakan bagian dari hubungan 

timbal balik antara organisasi dengan sumber daya manusia. Terpenuhinya 

kompensasi dan pemberian motivasi yang baik tentu saja akan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Kompensasi menurut Hasibuan (2002) adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pemberian 

kompensasi merupakan motivasi kinerja yang efektif yang dibutuhkan oleh 
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karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Sehingga kompensasi merupakan 

faktor yang penting dalam kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. 

Terpenuhinya pemberian kompensasi yang baik  tentu aja akan 

meningkatkan produktifitas serta kinerja para karyawan. Menurut Suyadi 

Prawirosentono (1999) arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. Sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 

mencapai tujun organisasi bersangkutan secara legal. Tidak melanggar hukum dan 

sesuai dengan moral maupun etika. Sedangkan menurut Marihot Tua E.H. (2002) 

kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang 

ditampilkan sesuai dengan perannya di organisasi. Kinerja karyawan merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya 

dan juga dapat 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. Home industri Batik tulis celaket khas 

Malang yang beralamat di jalan. J.A Suprapto 1F/85 Malang memproduksi 

berbagai macam kain batik khas malang (singo). Prooduk yang dihasilkan oleh 

batik tulis antara lain adalah pembuatan seragam,segala macam desain, dan 

pelatihan membatik. 

Dalam menjaga kesejahteraan para karyawan pihak manajemen home 

industri Batik tulis celaket khas malang ini mengikutsertakan karyawannya dalam 
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program Jamsostek. Guna menunjang keberhasilan home industri Batik tulis 

celaket dari pimpinan berusaha memberikan dorongan bagi karyawan dengan 

memberikan kompensasi berupa gaji, tunjangan dan bonus dengan harapan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Pemasaran produk batik dengan cara mengikuti event-event seperti 

karnaval, pameran dan juga menggunakan brosur dalam promosinya. Apabila 

konsumen ingin mendapatkan produk batik, maka konsumen dapat  membeli atau 

order dengan cara datang langsung ke industri Batik tulis celaket. Dan juga para 

konsumen bisa memesan melalui via telepon yang sudah ada di dalam brosur 

yang disebar melalaui event-event tersebut. 

Pemberian kompensasi pada home industri Batik tulis celaket khas malang 

yaitu pada karyawan bagian produksi dengan cara pemberian gaji bulanan. 

Industri Batik tulis celaket menggunakan standart 8 jam kerja tiap harinya dan 

jika karyawan bekerja lebih dari standart jam kerja maka itu dihitung sebagai jam 

lembur karyawan. Dalam pengelolaannya industri Batik celaket hanya 

menggunakan satu difisi yaitu bagian produksi saja. 

Fenomena kinerja pada UKM Batik Tulis Celaket ini sudah memenuhi 

tanggung jawabnya dari tugas yang telah diberikan oleh pemilik UKM ini, dilihat 

dari jumlah pekerjanya yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu dan 

hasil dari kualitas pekerjaan disiplin dan bagus, ketepatan waktu dalam 

mengerjakan target sudah mampu diselesaikannya secara tepat waktu, dan juga 

tingkat kehadiran para karyawan jarang sekali yang terlambat.  
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Pemberian kompensasi finansial langsung pada Home Industri Batik Tulis 

Celaket yaitu pada karyawan bagian produksi 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 dengan penjualan yang melebihi target dalam 

pengerjaan lemburan. 

Dalam pemberian kompensasi finansial tidak langsung pada home industri 

Batik Tulis Celaket ini adanya pemberian tunjangan-tunjangan seperti tunjangan 

kesehatan, THR (tunjangan hari raya), uang makan, dan uang transportasi. 

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.  

Bagi perusahaan, penelitian kinerja sangat berguna untuk menilai 

kuantitas, kualitas, motivasi para karyawan serta melakukan pengawasan dan 

perbaikan. Kinerja karyawan yang optimal sangat dibutuhkan untuk 

meningkatkan produktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan ini. Berdasarkan 

uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Home Industri Batik Tulis 

Celaket Khas Malang  “. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial langsung dan kompensasi 

finansial tidak langsung pada Home Industri Batik Tulis Celaket? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan Home Industri Batik Tulis Celaket? 

3. Apakah pemberian kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Home Industri Batik Tulis Celaket? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalah terarah dan maknanya tidak meluas serta menyimpang 

dari rumusan masalah, maka pembahasan dititik beratkan pada pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. serta pembahasan terbatas pada 

kompensasi finansial langsung dan kompensasi tidak langsung serta hanya pada 

karyawan bagian produksi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi langsung dan kompensasi 

tidak langsung pada Home Industri Batik Tulis Celaket. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan Home Industri Batik 

Tulis Celaket. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Home Industri Batik Tulis Celaket. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Home Industri Batik 

Tulis Celaket 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


