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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan mempunyai banyak cara yang dapat di tempuh  untuk 

meningkatkan mutu SDM sehingga menjadi  tenaga yang berkualitas, di 

antaranya dengan mengadakan pengembangan diri karyawan. maupun dengan 

pemberian kompensasi  yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga 

kerja. Karyawan adalah merupakan aset utama yang memegang peranan dalam 

suatu perusahaan dan sangat menentukan pencapaian tujuan organisasi yang di 

harapkan. 

Hal ini didukung pendapat Hasibuan (2000) yang menyatakan bahwa 

manuasia berperan aktif dan dominan dalam setiap organisasi. Sebaik-baiknya 

progam yang dibuat oleh perusahaan akan sulit untuk dijalankan tanpa peran 

aktif karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut. Dari pernyataan tersebut 

dapat diketahui arti penting peranan karyawan dalam suatu perusahaan dan 

sangat menentukan pencapaian tujuan organisasi yang di harapkan. 

Pengelolahan sumber daya manusia sendiri tidak lepas dari faktor 

karyawan yang diharapkan karyawan dapat berprestasi sebaik mungkin demi 

mencapai tujuan organisasi dan juga mempunyai peran yang sangat 

berpengaruh di dalam organisasi sebagai pengendali organisasi, demi 
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tercapainya tujuan organisasi yang di perlukan adalah prestasi yang tinggi. 

Mengingat dari pengelolahan  sumber daya manusia yang tidak lepas dari 

factor karyawan maka karyawan diperlukan perhatian yang serius.  

Setiap aktivitas kerja yang di lakukan oleh karyawan yang di harapkan 

adalah harus selalu bisa meningkatkan prestasi kerja mereka di dalam 

perusahaan. Dan perusahaan juga harus mempunyai banyak cara sebagai alat 

pendukung dalam  meningkatkan perstasi kerja para karyawan. 

Meningkatkan  prestasi karyawan, perusahaan  melakukan berbagai 

cara salah satunya adalah memberikan  kompensasi yang layak, pemberian 

kompensasi  yang  baik dan  benar  adalah hak para karyawan dan sebagai 

kewajiban dari perusahaan sebagai cara untuk mendukung para karyawanya 

agar mencapai hasil kerja yang di harapkan oleh perusahaan. 

Bagi setiap orang bekerja bertujuan hanya untuk mendapatkan upah. 

Untuk menjamin tercapainya tujuan, perusahaan harus memberikan imbalan 

yang sesuai dan adil kepada para karyawanya, dilihat sesuai dari adilnya 

perusahaan dalam memberikan imbalan maka perusahaan perlu meninjau 

dalam pemberian kompensasi dari segi waktu. Apakah kompensasi yang di 

berikan adalah sesuai dengan kondisi saat ini dan layak. 

Pemberian kompensasi yang layak merupakan hal yang penting bagi 

karyawan di samping memenuhi kebutuhan hidup, pemberian kompensasi 
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merupakan suatu penghargaan terhadap potensi kerja mereka, yang dapat 

berpengaruh pada perilaku-perilaku karyawan dalam bekerja. Maka dari itu 

pemberian kompensasi itu tidak hanya menguntungkan bagi karyawan saja 

melainkan juga pada perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi karyawan 

yang loyal terhadap perusahaan. 

Selain kompensasi, factor kepemimpinan juga memegang peranan 

penting. Pemimpin itulah yang akan menggerakan, mengendalikan dan 

mengatur suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, karena yang 

menjamin tujuan dapat tercapai adalah pemimpin. Memberikan perhatian 

dengan memberikan kompensasi. Kerena kompensasi merupakan bagian dari 

hubungan timbale balik antara organisasi dengan sumber daya manusia.    

Melihat prospek CV. Rozidar Utama bergerak aktif dalam usaha di 

bidang Pengadaan barang dan jasa pembangunan yang mengalami 

perkembangan cukup baik CV. Rozidar Utama mendirikan anak perusahaan 

yang focus pada bidang jasa cleaning gedung yang bertanggung jawab atas 

kebersihan secara meneyeluruh yaitu perabot / Inventaris, ruanagan kerja, 

KM/WC, taman serta halaman dan lain-lain.  

Selanjutnya CV. Rozidar Utama juga bertanggung jawab atas peralatan 

yang dipakai untuk kebersihan seperti Troly sampah, Karpet blower, Lobby 

duster, Mop pel dan lain-lain yang berkaitan dengan kebrsihan, selain tenaga 
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kerja yang professional, Perusahaan juga bertanggung jawab menyediakan 

fasilitas  penunjang kebersihan yang optimal, dan obat-obatan. 

Sampai saat ini, perusahaan terus mengalami perkembangan yang sangat 

memuaskan dan dipercaya oleh banyak perusahaan atau instansi yang ada 

kerjasama kontrak dengan CV. Rozidar Utama. Dengan kepercayaan yang 

tinggi atas kerja sama dengan CV. Rozidar Utama. CV. Rozidar Utama yang 

berkedudukan di Malang mempunyai banyak kerjasama dengan perusahaan 

atau instansi di  dalam dan luar pulau jawa. 

Pemberian kompensasi CV. Rozidar Utama dengan menggunakansistem 

gaji diberikan setiap bulan dengan gaji dibawah UMR sebesar Rp.500.000;00 

perbulan. Dengan bekerja mulai jam 06.00 – 14.00 menggunakan standart 8 

jam kerja, Dan jika ada tambahan pekerjaan maka karyawan berkerja 

melebihi standart jam dihitung sebagai lembur dengan mendapatkan upah 

Rp.15.000;00 sekali lembur, selanjutnya apabila karyawan bisa mengerjakan 

pekerjaan diluar pekerjaan yang harus dilakukan mereka mendapatkan 

imbalan atas hasil kerja yang telah dilaksanakan sebesar Rp.15.000;00. dan 

selain itu tunjangan seperti pesangon pada waktu hari raya sebesar 

Rp.200.000;00. 

Adapun permasalahan prestasi karyawan yaitu masih kurang 

maksimalnya karyawan dalam mnyelsaikan tugasnya dengan baik, tugas 
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yang diberikan tidak dapat diselsaikan dengan tepat waktu dan melebihi 

standart jam yang sudah ditentukan antara jam 06.00-14.00, karyawan masih 

ada yang bermalas malasan di dalam jam kerja, kebersihan gedung yang di 

targetkan juga belum maksimal.  

Bedasarkan fenomena diatas maka peneliti mencoba mengidentifikasi, 

mendeskripsikan serta menganalisis permasalahan tersebut dengan 

mengemukakan dalam bentuk karya tulis yang berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Finasial terhadap prestasi karyawan kerja  CV. Rozidar 

Utama” 

B. Rumusan  Masalah 

Bedasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pemberiankompensasi finansial yang diberikan kepada 

karyawan CV. Rozidar Utamatersebut? 

2. Bagaimana prestasi karyawan pada CV. Rozidar Utama? 

3. Apakah kompensasi finansial berpengaruh  signifikan terhadap prestasi 

karyawan CV. Rozidar Utama? 

C. Batasan masalah 

Untuk membatasi obyek masalah yang diteliti sehingga permasalahan 

terarah, tidak meluas dan dapat mempermudah penelitian dalam menganalisa 

permasalahan, maka pembahasan difokuskan pada penerapan system 



6 
 

kompensasi finansial  hanya pada karyawanCV. Rozidar Utama yang di 

Malang. 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi finansial pada CV. Rozidar 

Utama. 

2. Untuk mendeskripsikan prestasi karyawan CV. Rozidar Utama. 

3. Untuk menguji pengaruh kompensasi finansial terhadap prestasi karyawan 

CV. Rozidar Utama. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

sebagai masukan dan pertimbangan bagi CV. Rozidar Utama untuk 

meningkatkan prestasi 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 

sejenis maupun melaksanakan penelitian yang sejenis  

 


