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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

     Setiap organisasi yang didirikan mempunyai maksud dan tujuan 

tertentu yang ingin dicapai. Begitu juga dengan organisasi bisnis/jasa, 

dimana tujuan utamanya adalah untuk memperoleh laba. Salah satu cara 

untuk peningkatan laba dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan 

sumber daya yang dimilikinya. Sumber Daya Manusia merupakan aset 

yang paling berharga dalam perusahaan, karena manusia merupakan faktor 

penggerak utama dalam perusahaan. Di dalam perusahaan atau organisasi 

manusia berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan 

tujuannya yang ingin dicapai. 

     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, kemauan, ketrampilan, pengetahuan, daya, karya, 

rasio, rasa dan karsa dimana semua potensi sumber daya manusia tersebut 

sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapian tujuannya. 

Sumber daya manusia memicu percikan kreatif disetiap organisasi atau 

perusahaan (Simamora. 2004:4). 

     Tugas personalia dalam pengelolaan sumber daya manusia memang 

sangat rumit dan banyak sekali tantangannya baik tantangan eksternal 
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maupun internal. Kompensasi menentukan hidup, status, harga diri 

perasaan karyawan terhadap organisasi. Menurut Widagdo dan Julianto 

(1992:1) suatu pengaturan kompensasi merupakan faktor penting untuk 

dapat menarik, memelihara dan mempertahankan tenaga kerja bagi 

kepentingan organisasi yang bersangkutan. Bila kompensasi diberikan 

secara benar pada karyawan akan terpuaskan dan termotivasi untuk 

mencapai sasaran-sasaran organisasi (Handoko. 1997:155). 

     Salah satu faktor yang memungkinkan kepuasan kerja adalah 

pengaturan yang tepat dan andil atas pemberian kompensasi kepada 

karyawan. Bekerja pada suatu perusahaan/organisasi dengan memperoleh 

imbalan juga biasanya didasarkan keyakinan bahwa dengan bekerja pada 

perusahaan/organisasi itu seseorang akan dapat memuaskan berbagai 

kebutuhannya, tidak hanya di bidang material, seperti sandang, pangan, 

papan dan kebutuhan kebendaan lainya, akan tetapi juga berbagai 

kebutuhan lainnya yang bersifat sosial, prestise, kebutuhan psikologis dan 

intelektual (siagian. 2000). 

     Kepuasan kerja dirasa penting dan perlu diperhatikan oleh setiap 

organisasi, karena manusia merupakan faktor dan pemeran utama dalam 

proses kerja, terlepas dari apakah pekerjaan itu sarat teknologi atau tidak, 

namun pada akhirnya manusialah yang akan menjadikan perkerjaan itu 

efektif atau tidak (Allen dalam As’ad. 1998). Apabila nilai jasa atau 

kompensasi yang diberikan perusahaan sesuai dengan harapan dari 

karyawan, maka dapat dikatakan karyawan mengalami kepuasan. Apabila 
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kepuasan kerja ini tercapai maka pada umumnya akan memberikan 

dampak yang positif kepada karyawan terhadap pekerjaannya yaitu 

naiknya produktifitas, prestasi kerja dan kepuasaan kerja karyawan. 

     PT. POS INDONESIA cabang Madiun merupakan perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa 

pengiriman, diantaranya surat, barang, dan uang. Pengelolaan perusahaan 

sampai saat ini berkembang dengan baik, perusahaan ini mampu 

mempertahankan kestabilan jalannya perusahaan dari waktu ke waktu 

seperti halnya organisasi atau perusahaan lain. Untuk mempertahankan 

kestabilan perusahaan dari waktu ke waktu, PT. Pos Indonesia 

memerlukan rencana, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah 

rencana dibuat, PT. Pos Indonesia akan menetapkan karyawan yang 

dibutuhkan dan pemberian kompensasi yang akan diberikan. 

     Pemberian kompensasi pada PT. Pos Indonesia cabang Madiun dibagi 

menjadi dua yaitu pemberian kompensasi finansial langsung yang berupa 

pemberian gaji, pemberian uang lembur dan pemberian bonus, yang 

pemberiannya secara tunai dan diberikan pada awal bulan sesuai Upah 

Minimum Regional (UMR) yang berlaku di Madiun yaitu Rp. 750.000,00. 

Sedangkan pemberian kompensasi finansial tidak langsung yaitu berupa 

pemberian asuransi kesehatan, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 

dan pemberian ketidakhadiran yang dibayar misalnya liburan atau cuti 

hamil. 
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     Fenomena yang terjadi pada perusahaan ini adalah bagian pelayanan 

dituntut bekerja dengan giat dan sepenuh hati, karena bagian pelayanan 

langsung berhadapan dengan konsumen. Sedangkan bagian pengolahan 

pos dituntut bekerja dengan giat dan teliti. Kedua bagian ini memiliki 

aktivitas kerja yang tinggi dimana bagian pelayanan harus melayani rata-

rata perhari 3000 konsumen/pelanggan,dan pengolahan pos harus 

memilah-milah jenis pengiriman seperti surat, barang atau uang yang 

mencapai 1000 buah perhari, sedangkan kompensasi yang mereka terima 

masih sesuai UMR yang berlaku di Madiun yaitu Rp. 750.000,00. 

     Kepuasan kerja karyawan bagian pelayanan dan pengolahan pos 

bermasalah, dimana banyak karyawan yang mengeluh terhadap pekerjaan 

mereka. Dengan aktivitas kerja yang tinggi kompensasi yang mereka 

masih sesuai UMR yang berlaku di Madiun yaitu Rp. 750.000,00. Oleh 

karena itu, perlu dikaji secara mendalam apakah pemberian kompensasi 

benar-benar mempengaruhi kepuasan kerja karyawan bagian pelayanan 

dan pengolahan pos PT. Pos Indonesia cabang Madiun. 

     Dalam uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan mengambil judul : PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI 

FINANSIAL TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN 

BAGIAN PELAYANAN DAN PENGOLAHAN POS PT. POS 

INDONESIA CABANG MADIUN 
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B. Perumusan Masalah 

     Perumusan masalah digunakan supaya penyelesaian masalah lebih 

terarah. Perumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

terhadap masalah yang akan dipecahkan menjadi jelas atau tidak sulit 

dimengerti sehingga dengan demikian diharapkan dapat mempermudah 

dalam pembahasan selanjutnya. 

     Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial langsung dan tidak 

langsung pada karyawan bagian pelayanan dan pengolahan pos PT. Pos 

Indonesia cabang Madiun ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan bagian pelayanan dan pengolahan 

pos PT. Pos Indonesia cabang Madiun? 

3. Apakah pemberian kompensasi finansial langsung dan tidak langsung 

berpengaruh terhadap kepuasaan kerja karyawan bagian pelayanan dan 

pengolahan pos PT. Pos Indonesia cabang Madiun ? 

4. Variabel kompensasi manakah yang berpengaruh lebih kuat terhadap 

kepuasan kerja karyawan bagian pelayanan dan pengolahan pos PT. Pos 

Indonesia cabang Madiun ? 

C. Batasan Masalah 

     Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian 

ini penulis memfokuskan pada pemberian kompensasi finansial menurut 

simamora (1995:412) yaitu kompensasi finansial langsung yang terdiri dari 
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bayaran yang diterima karyawan dalam bentuk uang lembur, bonus, gaji, 

dan kompensasi finansial tidak langsung yang terdiri dari program asuransi 

kesehatan, THR, dan ketidakhadiran yang dibayar. Adapun objek 

penelitiannya adalah khusus karyawan bagian pelayanan dan pengolahan 

pos, karena karyawan bagian ini adalah karyawan tetap dan bukan pekerja 

lapangan sehingga mempermudah penyebaran kuesioner. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian kompensasi 

finansial langsung dan tidak langsung pada karyawan bagian 

pelayanan dan pengolahan pos PT. Pos Indonesia cabang Madiun. 

b. Untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan kerja karyawan bagian 

pelayanan dan pengolahan pos PT. Pos Indonesia cabang Madiun. 

c. Untuk menguji pengaruh pemberian kompensasi finansial langsung 

dan tidak langsung terhadap kepuasan kerja karyawan bagian 

pelayanan dan pengolahan pos PT. Pos Indonesia cabang Madiun. 

d. Untuk menguji variabel yang lebih kuat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan bagian pelayanan dan pengolahan pos 

PT. Pos Indonesia cabang Madiun. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

     Sebagai pertimbangan bagi PT. Pos Indonesia dalam masalah 

yang berhubungan dengan pemberian kompensasi dan kepuasan 



7 
 

kerja karyawan, juga untuk mengevaluasi kebijakan yang lebih 

tepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan pemberian 

kompensasi yang tepat dapat memberikan kepuasan kerja pada 

karyawan. 

b. Bagi pihak lain 

     Sebagai bahan pembanding untuk mengadakan penelitian-

penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak lain 

yang melakukan penelitian lanjutan. 


