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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya akan selalu 

berhadapan dengan manusia sebagai sumber daya yang dinamis dan memiliki 

kemampuan untuk terus berkembang. Dengan demikian perhatian dan 

pembinaan kepada sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang 

harus terus ditingkatkan, sehingga efektifitas dan efisiensi organisasi dapat 

dicapai. Pernyataan ini didukung oleh Hasibuan (2002:10) yang berpendapat 

bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran 

aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya 

Usaha yang dilakukan manusia melalui organisasi termasuk dalam bentuk 

perusahaan, pada dasarnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan (need) sebagai 

manusia. Dengan kata lain untuk dapat hidup layak secara manusiawi 

berdasarkan hakekat kemanusiaannya, manusia memiliki kebutuhan yang harus 

dipenuhi.  

Sumber daya manusia merupakan hal utama dalam keberhasilan suatu 

organisasi, akan tetapi di lain sisi sumber daya manusia juga dapat menjadikan 

perusahaan terpuruk. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi 

seperti kondisi yang tidak mendukung pada faktor manusia, seperti; 
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ketidakcakapan, kurangnya kreativitas, tidak inovatifnya sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi atau perusahaan merupakan penyebab kegagalan dalam 

suatu organisasi. Lain halnya jika dalam suatu organisasi atau perusahaan 

mempunyai sumber daya yang kreatif, terampil dan mempunyai daya inovatif 

maka akan menunjang keberhasilan organisasi atau perusahaan untuk mencapai 

apa yang menjadi tujuannya, yaitu tujuan yang bersifat profit oriental, sosial 

makro untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat, maupun 

tanggung jawab bersama perusahaan untuk semua elemen didalamnya. 

Secara mikro perusahaan juga mempunyai tanggung jawab moral 

kepada para karyawannya. Dari sisi ini perusahaan dituntut untuk dapat sebaik 

mungkin mengerti karyawannya. Setiap karyawan mempunyai tujuan pribadi. 

Tujuan pribadi tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan baik secara fisik 

maupun psikis. Hal ini menjadi maklum, karena setiap individu atau karyawan 

selalu dituntut untuk mempunyai orientasi tujuan pada hal apa yang ingin 

dicapai perusahaan, tidak dipungkiri pula manusia juga mempunyai tujuan-

tujuan pribadi yang komplek untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam 

pemenuhan kebutuhan para karyawan mempunyai harapan agar perusahaan 

tempat mereka bekerja dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. 

Jika perusahaan menghargai pekerjaan para karyawan, maka mereka akan 

sangat senang jika perusahaan mengakui kinerja mereka dengan memberikan 

imbalan yang sepantasnya mereka terima, maka mereka akan mengharapkan 

hubungan seperti  ini akan berlanjut terus menerus. 
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Pemberian kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan guna menarik, 

mempertahankan karyawan serta memotivasi mereka agar dapat mencapai 

tujuan organisasi sangat bermacam-macam bentuknya. Menurut Simamora 

(2002:52) kompensasi dapat berupa kompensasi finansial dan non finansial. 

Berdasarkan pemberiannya kompensasi finansial berupa gaji, upah, komisi, 

tunjangan, insentif. Kompensasi non finansial meliputi semua imbalan finansial 

yang tidak tercakup dalam kompensasi finansial. Program-program yang 

dilakukan perusahaan merupakan pencerminan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia. Perusahaan berusaha mempertahankan 

sumber dayanya agar tidak kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi, karena jika hal itu terjadi perusahaan akan dibebankan lagi dengan 

biaya-biaya untuk mencari tenaga kerja yang mempunyai kualitas tinggi,  atau 

melatih tenaga kerja yang sudah ada untuk mengganti tenaga kerja yang keluar. 

Setiap karyawan dalam pikirannya sudah memiliki gambaran atau 

mungkin bahkan keputusan tentang jumlah komponen yang layak diterima 

berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sifat 

pekerjaan, besarnya tanggung jawab dan wewenang. Seorang karyawan akan 

termotivasi untuk mengerahkan usahanya dengan lebih baik lagi apabila 

karyawan merasa yakin bahwa usahanya akan menghasilkan penilaian kinerja 

yang baik. Penilaian yang baik akan diwujukan dengan penghargaan dari 

perusahaan seperti peningkatan gaji, tunjangan dll. 

Penilaian kinerja merupakan dasar para manajer untuk menentukan 

seberapa besar kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan untuk 
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menghargai hasil kerjanya. Apabila kompensasi yang diterima karyawan dirasa 

cukup oleh karyawan maka kinerja dan produktifitasnya akan meningkat begitu 

juga sebaliknya. Dengan demikian, kompensasi sangat penting bagi karyawan 

itu sendiri sebagai individu, karena kompensasi merupakan pencerminan 

ukuran nilai pekerjaan karyawan. 

PT.PLN (Persero) adalah perusahaan BUMN yang cukup besar yang 

diserahi tugas oleh pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik keseluruh 

Indonesia. PLN sebagai agen pembangunan juga punya tugas merintis 

kegiatan-kegiatan usaha kelistrikan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi. 

Penanganan sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah karyawan 

oleh pihak personalia perusahaan juga berpengaruh dalam menjaga kualitas 

kinerja karyawan-karyawannya. Penanganan sumber daya manusia yang baik 

akan memberikan manfaat tersendiri dalam menunjang pencapaian visi dan 

misi perusahaan itu sendiri, karena faktor sumber daya manusia adalah kunci 

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Begitu juga halnya dengan 

PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang. 

Banyak cara untuk memotivasi karyawan, salah satunya adalah melalui 

kompensasi. Menurut Handoko (1987:155) salah satu cara departemen 

personalia meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kinerja karyawan adalah 

dengan pemberian kompensasi. PT. PLN (Persero) Area pelayanan dan 

Jaringan Malang mempunyai macam-macam kompensasi yang terdiri dari 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial 
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yaitu pemberian gaji, insentif, pemberian tunjangan. Tunjangan yang diberikan 

PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang berupa dana 

kesehatan, Cuti berbayar, dana pensiun. Dalam pemberian kompensasi ini 

perusahaan terlebih dahulu melakukan penghitungan kinerja atas karyawan 

dengan membuat suatu sistem penilaian kinerja. Hal tersebut diperkuat oleh 

hasil wawancara kepada Ibu Muqrodoh selaku wakil bagian SDM di PT.PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang, beliau menyatakan bahwa 

”Untuk memberikan dukungan atau jaminan upaya peningkatan kinerja maka 

pihak manajemen memberikan berbagai bentuk kompensasi finansial yaitu 

berupa gaji, insentif dan pemberian tunjangan” 

Sistem tersebut berisi penilaian terhadap setiap karyawan yang 

mencakup jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, besarnya tanggung jawab 

yang dipegang masing-masing karyawan, kecepatan kerja, perilaku dan lain 

sebagainya. Penilaian kinerja karyawan yang dilakukan pada  PT. PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang tidak hanya dilakukan oleh 

atasan tetapi juga oleh rekan kerja dari karyawan tersebut. Penilaian kinerjanya 

dilakukan dengan sistem online yang disebut dengan Sistem Manajemen Unjuk 

Kinerja ( SMUK). 

Selain itu bentuk kompensasi non finansial yang diberikan kepada para 

karyawan yaitu terkait dengan kondisi lingkungan kerja yang nyaman, 

pengakuan dan pemberian tugas yang menarik. Adapun mengenai kebijakan 

pemberian gaji disesuaikan dengan tarif great yang ditentukan oleh PLN pusat 

yang diberikan setiap bulan kepada para pegawai, dimana secara umum terbagi 
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atas: basic, system, spesific, optimization (manajer), advance dan integration. 

Selain itu dalam upaya memberikan jaminan kesehatan para pegawai pihak 

manajemen juga memberikan biaya kesehatan dimana dokter ditunjuk secara 

langsung oleh perusahaan dan biaya secara keseluruhan ditanggung oleh 

perusahaan. Namun demikian selama ini terkait dengan kebijakan pemberian 

kompensasi menunjukkan bahwa pemberian insentif (Indeks Kinerja Semester) 

kurang menunjukkan adanya keadilan bagi karyawan, dimana bagi karyawan 

yang dekat dengan pimpinan maka akan mendapatkan insentif yang lebih besar 

meskipun prestasi belum maksimal. Kondisi tersebut menjadikan timbulya 

permasalahan terkait dengan pemberian kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan. Kondisi tersebut diperluat oleh hasil wawancara kepada Ibu 

Muqrodoh selaku wakil bagian SDM di PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Malang, beliau menyatakan bahwa: ”Dalam proses pemberian insentif 

selama ini dirasakan belum memenuhi keadilan bagi karyawan, dimana bagi 

karyawan yang dekat dengan pimpinan maka akan mendapatkan insentif yang 

lebih besar meskipun prestasi yang dicapai belum maksimal”. 

Pada sisi yang lain para karyawan tersebut tentunya akan menghitung 

kinerja dan pengorbanan dirinya dengan kompensasi yang mereka terima. 

Apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat, maka 

hal ini bisa saja menimbulkan rasa tidak puas karyawan terhadap perusahaan. 

Salah satu dampak dari rasa tidak puas karyawan tersebut adalah karyawan 

akan bekerja sekedarnya saja karena menilai pengorbanan yang mereka berikan 

tidak sebanding dengan kompensasi yang mereka terima. 
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Bertolak dari masalah tersebut penulis tertarik untuk menganalisi lebih 

lanjut sehubungan dengan masalah kompensasi dan kinerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang, sehinggga penulis mengambil 

judul “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang “ 

B. Perumusan Masalah 

  Maka berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dapat 

disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pemberian kompensasi yang meliputi finansial dan 

kompensasi non finansial terhadap karyawan PT.PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang? 

b. Bagaimana kinerja karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Malang? 

c. Apakah kompensasi finansial dan non finansial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Malang? 

d.  Pada Variabel kompensasi manakah yang lebih berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang? 

C. Pembatasan Masalah 

  Agar pembahasan masalah tidak meluas dan dapat tepat sasaran maka 

perlu adanya pembatasan masalah, disini penulis membatasi penelitiannya pada 

bentuk kompensasi finansial yang terdiri dari gaji, insentif dan tunjangan. Dan 
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kompensasi non finansial yang terdiri dari pemberian tugas yang menarik, 

pengakuan dan lingkungan kerja yang nyaman. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemberian kompensasi  yang meliputi finansial dan 

kompensasi non finansial terhadap karyawan PT.PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan Malang. 

c. Untuk mengetahui kompensasi finansial dan non finansial  berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan Malang. 

d. Untuk mengetahui variabel yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap kinerja karyawan PT.PLN (Persero) Area Pelayanan dan 

Jaringan Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan 

dan pertimbangan dalam mengarahkan sumber daya manusia yang 

dimiliki dan menyusun kebijaksanaan dalam pengelolaan sumber daya 

manusia guna mencapai prestasi kerja yang optimal.  

b. Sebagai bahan masukan  bagi peneliti  lain yang  berkeinginan meneliti 

bidang kajian sumber daya manusia. 
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c. Bagi peneliti agar dapat mengetahui kompensasi seperti apa yang 

diterapkan dalam suatu perusahaan. 
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