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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepuasan kerja merupakan cara seorang pekerja merasakan 

pekerjaanya serta generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang 

didasarkan atas aspek-aspek pekerjaannya bermacam-macam. Terdapat 

ratusan karakteristik pekerjaan yang dipertimbangkan seorang pekerja, namun 

sekelompok karakteristik pekerjaan cenderung secara bersama-sama 

dievaluasi dengan cara yang sama. Sekelompok karakteristik tersebut, yang 

pada umumnya ditemukan dalam analisis statistik dari beberapa daftar 

pertanyaan sikap, meliputi: gaji/upah, kondisi kerja, pengawasan, teman 

kerja, isi pekerjaan, jaminan kerja, serta kesempatan promosi.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Hasibuan 

(2009:127-129) yaitu penawaran dan permintaan, serikat buruh atau 

organisasi karyawan, kemampuan dan ketersediaan perusahaan, produktivitas 

kerja karyawan, pemerintah dan undang-undang dan keppres, biaya hidup, 

posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman kerja, kondisi 

perkonomian nasional, jenis dan sifat pekerjaan. Pertimbangan pemberian 

kompensasi balas jasa ini harus didasarkan kepada alasan yang logis, 

sehingga akan menciptakan kepuasan bagi karyawan.  
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Menurut Hasibuan (2005:122) mengemukakan tujuan pemberian 

kompensasi (balas jasa) adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, 

pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan ,disiplin, serta pengaruh 

serikat buruh dan pemerintah.  

Kemajuan dunia industri seperti perusahaan sejahtera usaha bersama 

yang memproduksi plywood dari ukuran 2,7 mm sampai 25 mm, dengan 

merk palem (kayu meranti / MLH) & merk tunas (kayu sengon/ falcata). 

Dengan standart grade BBCC, UTY, UTY-1.REJECK, AFKIR. Kapasitas 

produksi perusahaan ini 15.000m3 per bulan. Perusahaan ini di bawah 

naungan Samko Timber Group, Tbk. Sejak 1979 dimana ada 6 unit pabrik di 

seluruh indonesia. PT.Sejahtera Usaha Bersama Jombang, adalah pabrik yang 

ke-6.  

Perusahaan dengan kapasitas produksinya tinggi serta kebutuhan 

sumber daya manusia yang harus memadai serta tenaga kerja sebagai 

penggerak perusahaan maka kepuasan kerja menjadi prioritas utama yang 

harus diciptakan oleh perusahaan dan salah satu faktor terciptanya kepuasan 

kerja karyawan dengan pemberian kompensasi. Karena dengan terciptanya 

kepuasan kerja karyawan pada suatu perusahaan maka akan meningkatkan 

hasil produksi.Dengan adanya kompensasi maka karyawan merasakan adanya 

suatu ikatan dengan perusahaan. Selain kompensasi, perusahaan biasa 

memberikan rasa aman, nyaman serta adanya fasilitas yang cukup serta 

memadai bagi karyawan.   
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Dengan keterpuaskannya semua kebutuhan-kebutuhan karyawan 

melalui pemberian kompensasi perusahaan dapat memberikan kepuasan kerja 

bagi para karyawan, oleh sebab itu perusahaan perlu memperhatikan 

keseimbangan antara jumlah kompensasi dengan tingkat konstribusi yang 

disumbangkan oleh tenaga kerja kepada perusahaan. 

Permasalahan pemberian kompensasi yang sering dihadapi oleh pihak 

perusahaan selama ini yaitu bagaimana kompensasi dapat dirasakan adil dan 

sesuai sehingga timbul kepuasan kerja pada diri karyawan. Terdapat 

fenomena-fenomena tentang permasalahan pemberian kompensasi oleh 

perusahaan tersebut. Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti. 

Pemberian gaji oleh perusahaan sudah sesuai dengan UMK (Upah 

Minimum Kabupaten) Jombang 2014 sekitar Rp 1.500.000 tetapi dari hasil 

riset yang dilakukan oleh SBPJ (Serkat Buruh Plywood Jombang) diketahui 

bahwa terdapat sebagian karyawan mengeluh karena kompensasi yang 

diberikan belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta usulan Pemkab 

Jombang yang mengusulkan UMK 2015 sebesar Rp 1.568.600 .Dibandingkan 

dengan tahun 2014, usulan tersebut hanya naik 4,5 persen. 

 Padahal berdasarkan hasil survey yang dilakukan SBPJ disejumlah 

pasar tradisional, UMK yang sesuai dengan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) 

adalah Rp 2.180.000 sehingga buruh yang tergabung dalam SBPJ kecewa 

dengan hal tersebut maka terjadilah aksi turun jalan ratusan buruh demo 

menuntut Pemkab Jombang untuk lebih mempertimbangkan lagi dengan 
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aspek-aspek lain dalam menentuan UMK yang menyejahterakan kalangan 

buruh. 

Pemberian insentif yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai 

dengan perjanjian yang telah dilakukan, dimana karyawan belum 

mendapatkan hak insentif terutama mengenai waktu  pemberian insentif. 

Perusahaan sering melakukan keterlambatan dalam memberikan insentif 

kepada karyawan sehingga memberikan efek terhadap tingkat kepuasan kerja 

karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan dapat ditunjukkan dengan tingkat 

kedisiplinan, moral kerja, dan turnover. Terdapat beberapa karyawan PT. 

Sejahtera Usaha Bersama Jombang yang kepuasan kerjanya rendah, 

ditunjukkan dengan tingkah laku beberapa karyawan yang kurang bisa 

bekerja sama antar satu sama lainnya. Bentuk ketidakpuasan yang 

ditunjukkan yaitu muncul sikap negatif seperti semangat kerja menurun. 

Untuk memperkuat penjelasan diatas maka disajikan data tingkat perputaran 

tenaga kerja pada tahun 2014 dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.2 

Data Tingat Perputaran Tenaga Kerja pada PT. Sejahtera Usaha  

Bersama Tahun 2014 

Sumber: Data diolah PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang  

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 

menunjukkan bahwa karyawan yang keluar lebih banyak dibandingkan 

dengan karyawan yang masuk. Apabila besar kompensasi dapat disesuaikan 

dengan kontribusi karyawan dalam perusahaan, maka hal tersebut dapat 

mendorong kepuasan kerja karyawan meningkat, dan karyawan menjadi lebih 

baik dalam bekerja. Apabila  PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang dapat 

memberikan apa yang diinginkan karyawan , maka karyawan tersebut akan 

bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan begitu ada umpan balik yang 

positif terhadap perusahaan. 

Dalam fenomena yang terjadi diperlukan banyak pertimbangan untuk 

menentukan kompensasi yang sesuai kebutuhan hidup layak, oleh sebab itu 

Bulan 

Jumlah 

Karyawan 

Jumlah Karyawan  Jumlah Karyawan  

Masuk Keluar 

Januari 3000 2 5 

Februari 2997 0 4 

Maret 2993 3 1 

April 2995 2 10 

Mei 2987 0 1 

Juni 2986 0 0 

Juli 2986 0 2 

Agustus 2984 5 11 

September 2978 0 4 

Oktober 2974 1 8 

November 2967 9 0 

Desember 2976 10 4 
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kepuasan pekerja harus diperhatikan agar tujuan perusahaan tercapai dan hak-

hak karyawan juga terpenuhi. Perusahaan diharapkan mampu menyusun 

suatu sistem kompensasi yang baik, dimana sistem ini harus menggambarkan 

pemberian kompensasi yang adil dan wajar bagi setiap jenis pekerjaan yang 

ada diperusahaan. Dengan begitu perusahaan baru akan mampu memberikan 

kompensasi yang adil dan layak kepada karyawannya. 

Adanya sikap positif dari diri karyawan itu sendiri maka akan dapat 

menjadikan pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Dalam 

menyikapi hal ini tentunya perusahaan harus bisa memuaskan para 

karyawannya agar terus bekerja dengan baik demi kemajuan dan keuntungan 

perusahaan itu sendiri. Salah satu caranya yaitu dengan kompensasi yang 

sesuai dan layak agar para karyawan selalu puas dan senang dalam 

melakukan pekerjaan di perusahaan. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan latar belakang tersebut maka 

penulis tertarik mengangkat masalah kompensasi dengan judul “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Bagian Produksi(VENEER) PT. 

Sejahtera Usaha Bersama Jombang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial langsung dan tidak langsung 

yang ada di perusahaan PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada PT. Sejahtera Usaha Bersama 

Jombang? 

3. Apakah kompensasi finansial langsung dan tidak langsung berpengaruh 

signifikan terhadap Kepuasan Kerja PT. Sejahtera Usaha Bersama 

Jombang? 

4. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut agar dapat memperoleh 

pemahaman yang jelas mengenai pembahasan permasalahan, maka kepuasan 

dalam penelitian ini menggunakan dasar teori menurut buku Hasibuan (2008) 

indikator kepuasan kerja dapat ditinjau pada tingkat kedisiplinan, moral kerja 

dan turnover. Kompensasi yang dibahas meliputi kompensasi finansial 

langsung dan kompensasi finansial tidak langsung menurut buku Rivai 

(2009). 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemberian kompensasi finansial langsung dan tidak 

langsung yang ada di perusahaan PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang. 

b. Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan pada PT. Sejahtera Usaha 

Bersama Jombang. 

c. Untuk mengetahui kompensasi finansial langsung dan tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja PT. Sejahtera Usaha 

Bersama Jombang 

d. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Sejahtera Usaha Bersama Jombang 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

bagi pihak perusahaan dalam hal pemberian kompensasi yang adil dan 

layak sebagai sumber kepuasan karyawan pada PT. Sejahtera Usaha 

Bersama Jombang. 

b. Bagi peneliti 

Adanya penelitian akan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan kompensasi. 


