
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan atau organisasi, manusia sangat berperan aktif dalam menetapkan 

rencana, system, proses dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan perusahaan tidak mungkin 

tercapai tanpa peran aktif karyawan walaupun perusahaan tersebut memiliki alat – alat 

yang canggih. Pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi menjadi satu 

hal yang penting. Intinya manusia sebagai sumber daya dalam perusahaan merupakan 

penggerak utama atas proses produksi yang berlangsung di perusahaan itu sendiri, dan 

tidak dapat dipungkiri alat – alat dan kesemuanya merupakan sarana pendukung atau 

penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manusia sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam organisasi sudah 

semestinya memerlukan pengelolaan yang baik dan terencana, karena manusia 

merupakan satu – satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, 

kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya, karya, ratio, rasa dan karsa 

dimana semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya 

organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sumber daya manusia memicu percikan kreatif 

disetiap organisasi atau perusahaan. (Simamora,2004:4). 

Perusahaan dituntut untuk mempunyai perhatian terhadap segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kebutuhan karyawan. Perusahaan harus sedini mungkin mampu melihat 

masalah – masalah karyawannya dan secepatnya mengantisipasi dari apa yang sedang 

terjadi, karena bagaimanapun juga perilaku manusia dalam hal ini karyawan perusahaan 

sangat mempengaruhi usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu sudah 
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selayaknya apabila setiap perusahaan akan selalu berusaha agar karyawannya mempunyai 

moral kerja yang tinggi, sebab dengan moral kerja yang tinggi diharapkan kepuasan kerja 

akan meningkat sesuai dengan tujuan perusahaan. Namun tidaklah mudah bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja tanpa adanya pengaruh dari faktor – 

faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, seperti kompensasi, motivasi, prestasi 

kerja. 

Kompensasi ini penting ,karena dengan kompensasi seoarang karyawan mau 

bekerja pada perusahaan. Salah satu tujuan karyawan bekerja karena karyawan tersebut 

ingin mendapatkan kompensasi yang layak untuk masa depannya. Kompensasi itulah 

yang akan dipergunakan karyawan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidupnya. 

Selain menjadi dorongan bagi karyawan, kompensasi ini besar pengaruhnya terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Disisi lain kompensasi juga penting bagi organisasi atau 

perusahaan itu sendiri, karena dengan kompensasi perusahaan atau organisasi bisa 

mempertahankan sumber daya manusia.  

Bila perusahaan tidak memperhatikan dengan baik mengenai kompensasi bagi 

karyawannya, tidak mustahil perusahaan tersebut lambat laun akan kehilangan sumber 

daya manusia yang berkualitas.(Notoatmojo, 2003:154) 

Perusahaan atau organisasi harus dapat menetapkan kompensasi yang paling 

tepat, sehingga dapat menompang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan 

efisien. Namun dalam pemberian kompensasi ini perusahaan hendaknya mempunyai satu 

pedoman bagaimana menetapkan kompensasi yang tepat. Pemberian kompensasi yang 

tidak tepat akan mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja karyawan, yang kemudian 

dapat berakibat menurunnya semangat kerja karyawan. Sebaiknya apabila perusahaan 



mampu meningkatkan kepuasan kerja mereka akan memperoleh keuntungan. Dengan 

meningkatnya kepuasan kerja maka pekerjaan akan cepat diselesaikan, kerusakan akan 

dapat dikurangi, semangat kerja karyawan akan menjadi tinggi dan dan tingkat frustasi 

karyawan akan menjadi rendah. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan orang terhadap pekerjaannya dan segala 

sesuatu yang dihadapi. Untuk menjaga kepuasan kerja karyawan maka perlu adanya 

pengawasan yang lebih terhadap kepuasan kerja karyawan, selain itu pemberian 

kompensasi yang adil kepada karyawan akan mampu ikut menjaga dalam meningkatkan 

kerja karyawan. Semakin tinggi pemberian insentif dalam bentuk uang maka  

semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja tergantung dari tingkat 

perolehan imbalan. Jika imbalan dirasa kurang adil, maka pemegang pekerjaan akan 

mengalami frustasi dan menurun semangat kerjanya maka karyawan tidak mempunyai 

semangat untuk memperbaiki pekerjaannya. 

Kesejahteraan merupakan bagian dari harapan karyawan dalam bekerja, apabila 

karyawan merasa sejahtera terhadap jaminan sosial yang diberikan maka harapan 

karyawan terpenuhi sehingga akan memotivasi karyawan dalam bekerja. Hal ini berarti 

semakin tinggi pemberian insentif dalam bentuk jaminan sosial maka semakin tinggi 

kepuasan karyawan dalam bekerja. 

Jaminan sosial, terbentuk interaksi antara karyawan dan organisasi. Karyawan 

merasa adanya perhatian sosial dari organisasi terhadap anggota organisasi. Gibson 

(2000) mengemukakan bahwa jaminan sosial merupakan bagian dari kebutuhan sosial 

yang mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima baik, persahabatan, dan kebutuhan 

penghargaan berupa kebutuhan akan rasa hormat internal seperti harga diri, otonomi dan 



prestasi serta rasa hormat eksternal misalnya status, pengakuan dan perhatian. Karyawan 

membutuhkan kompensasi dari perusahaan bukan hanya dalam bentuk finansial saja, 

namun juga kesejahteraan sosial, sehingga jaminan sosial berperan dalam mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan. 

Salah satu perusahaan jasa di Indonesia adalah PT. PLN (Persero) APJ Malang. 

Perusahaan jasa BUMN ini bergerak dalam bidang jasa pelistrikan. Kondisi PT. PLN 

(Persero) APJ Malang sampai saat ini berkembang dengan baik, karena mampu 

mempertahankan kestabilan perusahaan dari waktu kewaktu. Seperti halnya perusahaan 

jasa yang lain PT. PLN (Persero) APJ Malang juga memberikan kompensasi kepada 

karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Pemberian 

kompensasi pada PT. PLN APJ Malang dibagi menjadi dua yaitu kompensasi finansial 

langsung yang berupa gaji, bonus.  

Pembagian gaji karyawan dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh pemilik 

PT. PLN (Persero) APJ Malang berdasarkan sitem waktu yaitu harian yang 

perhitungannya berdasarkan jumlah hari saat mereka bekerja dan diberikan setiap satu 

bulan sekali kepada karyawan lama maupun baru dengan jumlah yang sama yang 

membedakan hanya bagian kerjanya, sedangkan pemberian bonus diberikan pihak 

perusahaan apabila perusahaan memperoleh keuntungan ketentuannya diberikan oleh 

pusat PT. PLN (Persero) APJ Malang. Bonus ini diberikan pihak prusahaan disesuaikan 

dengan tingkat permintaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sedangkan kompensasi 

finansial tidak langsung yang diberikan pihak perusahaan berupa dana pensiun dan 

tunjangan hari raya THR. Dana pensiun diberikan kepada karyawan selama masa 

kerjanya dan perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan, sedangkan tunjangan 



hari raya THR dibrikan dua minggu sebelum menjelang hari raya dan diberikan satu 

tahun sekali kepada karyawan. Pemberian kompensasi untuk karyawan pada PT. PLN 

(Persero) APJ Malang selama ini system pembarian gaji diberikan secara tunai. 

Sedangkan  pemberian uang lembur berdasarkan kelebihan jam kerja.  

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. Hal ini dikarenakan sistem pemberian kompensasi 

yang didasarkan pada sistem harian dan diberikan satu bulan sekali yang besarnya sama 

tidak dikaitkan dengan prestasi kerja, karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi 

mendapatkan bayaran yang sama dengan karyawan yang memiliki prestasi sedang 

bahkan sama besarnya dengan karyawan yang memiliki prestasi rendah. Dari pandangan 

pihak PT. PLN (Persero) APJ Malang semua bentuk kompensasi yang diberikan sudah 

dapat memuaskan karyawan, namun dari semua usaha yang dilakukan PT. PLN (Persero) 

APJ malang belum bisa diketahui, apakah karyawan merasa puas atau tidak. Dari 

pandangan pihak PT. PLN (Persero) APJ Malang semua bentuk kompensasi yang 

diberikan sudah dapat memuaskan karyawan, Namun ternyata muncul terdapat fenomena 

– fenomena tentang permasalahan pemberian kompensasi tersebut. Hasil riset yang 

dilakakukan peneliti di perusahaan  PT. PLN (Persero) APJ Malang  diketahui bahwa 

banyak karyawan yang melakukan pengaduan selama kurun waktu antara tahun 2010 

yaitu mengenai keluhan – keluhan pada saat karyawan bekerja. 

Terkadang muncul sikap negatif seperti semangat kerja yang menurun dan tingkat 

kedisiplinan yang rendah  dan hal ini merupakan bentuk ketidakpuasan yang ditunjukkan 

karyawan (Matoyo, 1998:132) sehingga sering kali pihak perusahaan melalui supervisor 



melakukan teguran – teguran pada karyawan, oleh karena itu permasalahan tersebut perlu 

segera untuk diatasi oleh perusahaan sehingga kepuasan kerja karyawan dapat terjaga dan 

ditingkatkan, untuk itu PT. PLN (Persero) APJ Malang perlu menindak lanjuti agar para 

karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi.  Untuk memperkuat penjelasan diatas 

maka disajikan data tingkat perputaran tenaga kerja/tunnover pada tahun 2010, yang 

secara lengkap pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Data Tingkat Perputaran Tenaga Kerja Pada PT. PLN (Persero) APJ Malang 

Tahun 2010 

Bulan Jumlah pegawai Jumlah pegawai 

keluar 

Jumlah 

pegawai 

masuk 

januari 

Febuari  

Maret  

April  

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember  

256 

259 

257 

254 

253 

249 

248 

245 

244 

242 

244 

242 

2 

2 

3 

4 

4 

1 

4 

2 

3 

- 

3 

3 

5 

- 

- 

3 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

Sumber : PT. PLN (Persero) APJ Malang  

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 menunjukkan 

bahwa jumlah karyawan yang keluar lebih besar dari jumlah karyawan yang masuk. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memberikan 

jaminan atas kepuasan kerja karyawan di perusahaan. Semua ini harus diperhatikan oleh 

PT. PLN (Persero) APJ Malang agar karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Dari 

uraian diatas peneliti tertarik untuk mrngambil judul “ Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) APJ Malang “ 



B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan supaya penyelesaian masalah ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran terhadap masalah yang akan dipecahkan menjadi jelas atau tidak 

sulit untuk dimengerti, sehingga dengan demikian diharapkan dapat mempermudah 

dalam pembahasan selanjutnya. Adapun perumusan masalah yang akan penulis 

kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung pada PT. PLN (Persero) APJ Malang ? 

2. Bagaimana kepuasan karja karyawan PT. PLN (Persero) APJ Malang? 

3. Apakah pemberian kompensasi finansial langsung dan tidak langsung berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) APJ Malang ? 

4. Variabel pemberian kompensasi manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) APJ Malang ? 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak meluas peneliti hanya berfokus membahas 

kompensasi finansial langsung dan tidak langsung terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

PLN (Persero) APJ Malang. Dengan menggunakan dua bentuk kompensasi yang 

dikemukakan oleh Simamora (2006:442) yaitu kompensasi finansial langsung yang 

terdiri dari pembayaran yang diterima karyawan dalam bentuk uang lembur, bonus, gaji 

dan kompensasi finansial tidak langsung terdiri dari dana pensiun dan tunjangan hari raya 

THR.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 



a. Mengetahui pemberian kompensasi financial langsung dan tidak langsung pada 

karyawan PT. PLN (Persero) APJ Malang. 

b. Mengetahui kepuasan kerja karyawan PT. (Persero) APJ Malang  

c. Mengetahui pengaruh pemberian kompensasi financial langsung dan tidak 

langsung terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) APJ Malang. 

d. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. PLN (Persero) APJ Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam masalah yang berhubungan 

dengan kepuasan kerja dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi 

kebijakan yang lebih tepat pada masa yang akan datang. 

 

 

 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian -penelitian 

selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak lain yang melakukan 

penelitian selanjutnya. 

 


