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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai salah satu sumberdaya yang bersifat dinamis dan 

memiliki kemampuan untuk terus berkembang perlu mendapat perhatian 

dari pihak perusahaan. Perhatian ini diperlukan mengingat dalam 

menjalankan aktivitasnya, perusahaan akan selalu berhadapan dengan 

sumberdaya manusia yang dimilikinya. Dengan demikian pembinaan 

terhadap sumberdaya manusia perlu terus mendapatkan perhatian 

mengingat pesan sumberdaya. Peran Karyawan dalam perusahaan 

dianggap penting. Karyawan memiliki kemampuan dan tenaga yang 

dibutuhkan untuk proses kegiatan didalam perusahaan.  

Pada dasarnya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukkan suatu kinerja yang 

terbaik yang bisa ditunjukkan oleh pegawai tersebut. Kinerja ini perlu 

diukur oleh pimpinan agar dapat diketahui sejauh mana perkembangan 

kinerja dari seorang pegawai pada khususnya dan organisasi pada 

umumnya. Kinerja yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan oleh  perusahaan. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya Mangkunegara dalam Risqon dkk (2012:36). 
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Perusahaan seharusnya memperhatikan karyawan dengan baik 

supaya karyawan dapat bekerja dengan maksimal. Bentuk perhatian salah 

satunya dengan pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan 

apabila pemberian kompensasi tepat dan baik maka akan menimbulkan 

kinerja yang baik, dan sebaliknya jika kompensasi yang diberikan tidak 

tepat dan baik akan mengakibatkan menurunya kinerja karyawan. 

Sehingga menurunkan produktifitas dan tidak sesuai target yang ditetapkan 

perusahaan. 

Menurut Kadarisman (2012:19) kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

organisasi. Kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi dibayar 

dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. 

Kompensasi berbentuk barang, artinya kompensasi dibayar dengan barang. 

Contoh, kompensasi dibayar 10% dari produksi yang dihasilkan. Di Jawa 

Barat, penuai padi upahnya 10% dari hasil padi yang ditunainya. 

PT. Tirta Agung Sukses Mandiri merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang air minum dalam kemasan. Bahan bakunya 

adalah sumber air pegunungan yang kemudian di sterilisasi dan dikemas. 

Sistem  penggajian merupakan  suatu  faktor  yang  perlu diperhatikan, 

karena apabila sistem tersebut tidak ada masalah maka karyawan akan 

puas dan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila gaji 

yang diberikan perusahaan tidak tepat, maka produktifitas dan kinerja akan 
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menurun. Pencapaian kinerja karyawan dapat ditunjukkan dari 

perbandingan antara target dan realisasi yang dicapai. Hasil perbandingan 

target dan realisasi jumlah produksi selama tiga tahun terakhir dapat 

disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi  PT. Tirta Agung Sukses Mandiri 

 Tahun 2012 

(Kardus) 

Tahun 2013 

(Kardus) 

Tahun 2014 

(Kardus) 

Target  10.550.000 11.000.000 12.500.000 

Realisasi  10.425.000 10.245.000 11.540.455 

Persentase 

Realisasi 

98.8% 93,14% 92,32% 

Sumber: PT. Tirta Agung Sukses Mandiri 

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun 

terakhir mengalami penurunan pencapaian target. Pada tahun 2012 target 

10.550.000 kardus sedangkan realisasi 10.425.500 kardus, pada tahun 

2013 target 11.000.000 realisasi sebesar 10.245.000 kardus, dan pada 

tahun 2014 target 12.500.000 realisasi yang dihasilkan sebesar 11.540.445  

sehingga secara keseluruhan menunjukkan adanya penurunan atas 

pencapain target yang ditetapkan oleh perusahaan. Dari tabel di atas dapat 

mengindikasikan adanya pencapaian kinerja yang menurun yang 

ditunjukkan dengan adanya penurunan pencapaian target yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Dari waktu selama tiga tahun yang diberikan oleh 

perusahaan, karyawan  belum bisa memenuhi target.  
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Kompensasi yang diberikan oleh PT. Tirta Agung Sukses Mandiri 

kepada karyawan sebesar Rp. 27.500 perhari yang diberikan setiap hari 

sabtu dan setiap tahunnya kompensasi yang diberikan selalu dinaikkan 

sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian ada pemberian uang 

lembur sebesar Rp. 7.800, apabila terjadi kecelakaan kerja pada karyawan 

perusahaan langsung membawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. 

Karyawan mendapat THR satu kali gaji sebesar Rp. 680.000. Kondisi 

kerja didalam perusahaan dirasa nyaman karena ruang kerja yang terbilang 

cukup luas sehingga karyawan leluasa dalam beraktivitas namun suhu 

didalam ruangan terasa panas dikarenakan beratapkan asbes. Meskipun 

lingkungan sudah nyaman tetapi ada satu dua orang karyawan yang masih 

tidak betah dalam bekerja. 

Dalam prakteknya  kinerja yang ditampilkan oleh karyawan 

selama tiga tahun terakhir menujukkan adanya penurunan. PT. Tirta 

Agung Sukses Mandiri termasuk perusahaan yang cukup mempunyai 

sumber daya manusia di dalamnya, oleh karena itu tidak ada salahnya 

perusahaan lebih memperhatikan pemberian kompensasi kepada 

karyawan. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian tentang 

“Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Tirta 

Agung Sukses Mandiri Pacet Mojokerto”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, tersusunlah rumusan masalah 

sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kompensasi finansial dan non finansial di PT. Tirta 

Agung Sukses Mandiri? 

2. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Tirta Agung Sukses Mandiri? 

3. Apakah kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Tirta Agumg Sukses 

Mandiri? 

4. Diantara kompensasi finansial dan non finansial manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan di PT. Tirta Agung 

Sukses Mandiri? 

C. Batasan Masalah 

Supaya pembahasan ini tidak melebar dan sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai, peneliti membatasi permasalahan yang ada yaitu: 

memfokuskan pada pemberian kompensasi finanasial dan non finansial 

pada karyawan produksi yang sudah bekerja lebih dari satu tahun. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tersusunlah tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial dan non finansial di 

PT. Tirta Agung Sukses Mandiri di Wilayah Pacet Mojokerto. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan di PT. Tirta Agung Sukses 

Mandiri di Wilayah Pacet Mojokerto. 



6 
 

  
  

3. Untuk menganalisis kompensasi finansial dan non finansial 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Tirta Agung Sukses 

Mandiri di Wilayah Pacet Mojokerto. 

4. Untuk menjelaskan diantara kompensasi finansial dan non finansial 

yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan di PT. Tirta 

Agung Sukses Mandiri. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat dan dapat membantu dalam melaksanakan pemberian 

kompensasi finansial dan non  finansial untuk dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

b. Bagi Pihak lain 

Menambah wawasan dan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

sumber informasi yang selanjutnya dapat dijadikan dasar masukan 

bagi penelitian selanjutnya.  

 


