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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keberadaan sumber daya manusia baik secara individu maupun 

kelompok mempunyai peranan penting di dalam perusahaan, karena 

sumber daya manusia berfungsi sebagai pelaksana kegiatan perusahaan. 

Sumber daya manusia yang handal sangat diperlukan, karena kesalahan 

dan kekeliruan yang terjadi dapat menyebabkan kegagalan sehingga tujuan 

yang telah direncanakan sebelumnya akan sulit untuk dicapai. Menyadari 

betapa pentingnya peran SDM dalam perusahaan, maka setiap perusahaan 

dituntut untuk mengelola SDM tersebut dengan harapan dapat berorientasi 

pada penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Setiap perusahaan 

harus selalu memberikan perhatian yang lebih melalui kebijakan yang 

diambilnya. Tujuannya adalah agar karyawan dapat memberikan 

kontribusi kepada perusahaan dengan memanfaatkan kemampuan dan 

keahliannya secara optimal. 

Suatu perusahaan selain memerlukan berbagai sumber daya seperti 

modal, material dan mesin, perusahaan juga membutuhkan sumber daya 

manusia, yaitu para karyawan. Saat perusahaan mengingkan semua 

aktivitas dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan kerjasama yang baik 

antara perusahaan dan karyawan. Karyawan merupakan sumber daya yang 

penting bagi perusahaan karena mempunyai bakat, tenaga, kreativitas dan 

tanggung jawab yang sangat dibutuhkan perusahaan. 
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Selain melaksanakan tugas dan kewajibannya, karyawan juga 

mempunyai berbagai macam kebutuhan hidup. Dalam hal ini, perusahaan 

merupakan salah satu tempat bagi karyawan untuk memenuhi berbagai 

macam kebutuhan hidupnya karena, dengan bekerja mereka akan 

mendapatkan imbalan dari perusahaan. Selain itu, karyawan adalah 

mahluk hidup yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan. 

Hal inilah yang menyebabkan karyawan memiliki tanggung jawab dan 

kecintaan terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Hal ini tentunya 

menguntungkan bagi perusahaan dan semua ini merupakan harta yang 

paling penting bagi suatu perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian 

tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan pada paparan tersebut, maka para karyawan layak 

mendapatkan timbal balik dari perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan 

atas pekerjaan dan dedikasi yang telah dilakukannya kepada perusahaan. 

Karyawan akan menggunakan imbalan tersebut untuk memenuhi apa yang 

menjadi kebutuhan mereka. Pihak perusahaan juga membutuhkan 

dukungan dari karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

dengan demikian sudah sepantasnya karyawan mendapatkan balas jasa 

atau imbalan yang adil dan layak dari perusahaan yaitu berupa 

kompensasi. Para karyawan juga pasti merasa lebih dihargai jika hasil 

kerjanya dihargai secara adil dan layak oleh perusahaan, sehingga rasa 

tanggung jawab dan dedikasinya kepada perusahaan akan semakin baik. 
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Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja 

adalah adanya kebutuhan dalam diri manusia yang harus dipenuhi 

(Handoko, 2003:30). Dengan kata lain, berangkat dari keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja dengan menjual tenaga, 

pikiran dan juga waktu yang dimilikinya kepada perusahaan dengan 

harapan mendapatkan kompensasi. Kompensasi juga merupakan 

penghargaan yang diberikan karyawan baik langsung maupun tidak 

langsung, finansial maupun non finansial yang adil kepada karyawan atas 

sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga 

pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan manapun guna 

meningkatkan kinerja karyawannya.   

Kompensasi bukan hanya penting bagi karyawan, melainkan juga 

penting bagi perusahaan. Program-program kompensasi merupakan 

pencerminan sebuah organisasi untuk dapat mempertahankan dan 

memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Bila organisasi 

tidak dapat memperhatikan dan memanajemen dengan baik tentang 

kompensasi karyawan, maka lambat laun akan kehilangan sumber daya 

manusia yang berkualiatas. Bila hal ini terjadi, berarti pihak perusahaan 

harus mengeluarkan biaya cukup besar lagi untuk mencari karyawan baru 

atau melatih karyawan yang sudah ada untuk menggantikan karyawan 

yang keluar. Adanya pemberian kompensasi yang baik akan menjadikan 

perusahaan dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja karyawan 

meningkat.  
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Tidak jarang kita jumpai ketika memperingati hari buruh setiap 

tanggal satu mei atau yang biasa dikenal dengan istilah May Day, banyak 

sekali demonstrasi yang dilakukan oleh para karyawan yang dilatar 

belakangi masalah pemenuhan hak dalam segi materi maupun non materi 

yang diberikan oleh suatu perusahaan dirasakan kurang sesuai dengan 

imbalan yang seharusnya didapatkan oleh para karyawan. Hal ini akan 

membawa dampak yang sangat merugikan bagi pihak perusahaan karena 

akan menghambat kinerja dan kegiatan operasional perusahaan itu sendiri. 

Karena itulah, hari buruh sering dijadikan momentum penting untuk 

menuntut peningkatan kebutuhan karyawan, tidak hanya dilihat dari sisi 

kesejahteraan ekonomi tetapi juga dari sisi masalah hak asasi manusia 

dalam konteks hak untuk mendapatkan rasa nyaman dan rasa aman dalam 

bekerja.  

Melihat pentingnya peranan karyawan dalam perusahaan, maka 

tidak berlebihan jika karyawan dikelola dan diperhatikan dengan baik. 

Untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan agar mampu bekerja secara 

maksimal, perusahaan perlu memperhatikan tingkat kesejahteraan 

karyawan. Karyawan akan mempunyai semangat dalam bekerja yang 

tinggi apabila kesejahteraan mereka diperhatikan atau dengan kata lain, 

kompensasi yang diberikan berada pada fungsi dan jalur yang benar dan 

sesuai dengan kepentingan-kepentingan karyawan. Bila hal ini terjadi, 

maka karyawan akan lebih bersemangat dan bergairah dalam bekerja dan 

sebaliknya pemberian kompensasi yang buruk dan tidak adil akan dapat 



5 
 

  

menimbulkan konflik dan kesenjangan antar karyawan karena kompensasi 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan perusahaan. Hal 

tersebut merupakan konsekuensi dan timbal balik yang sepadan atas 

kinerja karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

Bagi karyawan sistem kebijakan kompensasi memberikan dampak 

terhadap keberadaan di perusahaan, dimana Kompensasi memberikan 

dukungan atau motivasi untuk memaksimalkan atas potensi yang dimiliki 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan. Pentingnya kompensasi bagi 

karyawan yaitu kembali ke tujuan utama para karyawan dalam bekerja, 

dimana upaya pemenuhan kebutuhan menjadi pertimbangan utama bagi 

karyawan. Pada sisi lain dengan adanya kebijakan terkait kompensasi 

perusahaan akan mendapatkan yang besar sebagai upaya meningkatkan 

kinerja perusahaan melalui pencapaian kinerja para karyawan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut terdapat keterkaitan antara kompensasi 

dengan pencapaian kinerja para karyawan. Simamora (2004:446) yang 

menyatakan bahwa semakin sering suatu imbalan dapat diberikan, maka 

semakin besar potensi daya gunanya sebagai instrumen yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dan imbalan harus betul-betul dapat 

dilihat apabila dikehendaki supaya kalangan karyawan merasakan adanya 

hubungan antara kinerja dengan imbalan. 

Perusahaan Indah Cemerlang di Singosari Malang bergerak dalam 

bidang industri paving, bataco dan tegel. Secara khusus perusahaan 

industri paving, bataco, dan tegel ini memiliki karyawan yang cukup 
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banyak yaitu 80 orang. Dalam pengerjaan perusahaan sudah menggunakan 

teknologi yang cukup canggih. Perusahan Indah Cemerlang sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sehingga dituntut untuk 

selalu menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bersaing 

dipasaran. 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pihak perusahaan adalah 

bagaimana kompensasi tersebut dapat dirasakan adil, tepat waktu dan 

sesuai perjanjian yang telah ditentukan demi kebutuhan karyawannya. 

Karena kompensasi ini sangat penting sekali bagi karyawan dan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam bekerja. Dengan adanya 

tingkat realisasi produksi yang mencapai peningakatan setiap tahunnya 

dapat memmberikan gambaran bagaimana kondisi kinerja karyawan yang 

tinggi dalam bekerja, maka dari itu penting sekali bagi perusahaan 

memperhatikan masalah-masalah yang ada pada karyawan dan pimpinan 

perusahaan segera mengambil tindakan dan mengantisipasi agar kinerja 

karyawan tetap terjaga dengan baik dalam bekerja. 

Kebijakan dalam pemberian kompensasi, tidak cukup hanya 

membicarakan tentang jumlah imbalan yang diberikan kepada karyawan, 

melainkan juga kepuasan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja di 

suatu perusahaan. Kompensasi yang layak merupakan salah satu faktor 

yang dapat meningkatkan kualitas kinerja seorang karyawan. Jika para 

karyawan menganggap kompensasi yang mereka terima tidak sebanding 

dengan apa yang mereka lakukan terhadap perusahaan, maka kinerja, 
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motivasi dan kepuasan kerja mereka bisa turun. Karena itu perusahaan 

perlu memperhatikan faktor kompensasi agar kinerja karyawan semakin 

miningkat dan tujuan perusahaan secara keseluruhan dapat lebih 

ditingkatkan. Kompensasi yang layak dapat memacu seorang karyawan 

untuk bekerja lebih baik lagi.  

Berdasarkan keadaan atau fenomena yang ada diperusahaan 

menunjukkan dengan adanya penilaian kinerja dari perusahaan seperti 

hasil kerja atas pembuatan paving atau yang lain sesuai dengan target dan 

waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh perusahaan dengan mutu 

kualitas yang baik, maka perusahaan memberikan kompensasi kepada 

karyawan sesuai dengan kinerja karyawan itu sendiri dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. Dalam pemberian kompensasi merupakan langkah yang 

signifikan untuk meningkatkan kinerja karyawan bagian produksi terlihat 

bahwa dengan diberikannya kompensasi rasa semangat karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, mutu kualitas produksi menjadi lebih baik dan 

tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Salah satu upaya yang terus menerus dilakukan oleh Perusahaan 

Indah Cemerlang ini dalam usaha meningkatkan penjualannya adalah 

memberikan kompensasi kepada karyawan bagian produksi apabila 

mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan. Target penjualan yang 

ditetapkan oleh perusahaan selalu berubah setiap tahunnya, disesuaikan 

dengan jumlah produksinya serta kemampuan masing-masing karyawan 
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berikut ini adalah data target penjualan karyawan bagian produksi 

Perusahaan Indah Cemerlang: 

Tabel 1.1 

Data Kapasitas Produksi dan Realisasi Produksi Paving Stone Perusahaan 
Indah Cemerlang 

Tahun 2004-2010 (dalam m2) 
Tahun Kapasitas produksi Rencana Produksi Realisasi produksi 
2004 45.000 27.000 26.500 
2005 45.000 27.500 27.300 
2006 45.000 28.000 26.000 
2007 45.000 30.500 29.000 
2008 45.000 34.000 33.000 
2009 45.000 35.000 34.800 
2010 45.000 36.000 35.800 

Sumber: data diolah 
Tabel 1.2 

Data Realisasi Produksi Paving Stone pada Perusahaan Tegel Indah 
Cemerlang Tahun 2004-2010 (dalam m2) 

JENIS PRODUK Tahun 
Straight Sarang 

lebah 
Unipave Hexagone Dog Bone Flower Block Total 

2004 5.500 5.000 5.000 11.000 - - 26.500 
2005 6.500 5.300 7.000 8.500 - - 27.300 
2006 6.500 5.200 6.300 8.000 - - 26.000 
2007 7.000 6.000 6.000 7.500 1.700 1.500 29.700 
2008 9.000 6.500 7.000 7.500 2.000 1.000 33.000 
2009 11.000 8.500 8.000 3.500 2.300 1.500 34.800 
2010 10.500 9.300 8.500 2.500 3.000 2.000 35.800 

Sumber: data diolah 
Berdasarkan data diatas, karyawan bagian produksi dituntut untuk 

mencapai target yang telah ditentukan, karena hasil dari penjualan tersebut 

digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional, 

mempertahankan kelangsungan hidup dan juga untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Apabila karyawan berhasil mencapai target yang telah 
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ditetapkan, maka hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan dalam pemberian kompensasi.  

Menurut data hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama 

kurun waktu tujuh tahun terakhir ini selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Hal tersebut mengidentifikasikan terjadinya peningkatan kinerja 

yang dilakukan karyawan bagian produksi dari tahun ke tahun. Berikut ini 

adalah data hasil penjualan yang telah dicapai oleh karyawan bagian 

produksi Perusahaan Indah Cemerlang Singosari Malang selama kurun 

waktu tujuh tahun terakhir: 

Tabel 1.3 

Data Penjualan Paving Stone pada Perusahaan Tegel Indah Cemerlang 
Tahun 2004-2010 (dalam m2) 

JENIS PRODUK Tahun 
Straight Sarang 

lebah 
Unipave Hexagone Dog 

Bone 
Flower 
Block 

Total 

2004 5.351 4.781 4.978 10.900 - - 26.010 
2005 6.523 5.096 6.730 8.350 - - 26.699 
2006 6.035 5.415 6.272 7.880 - - 25.602 
2007 7.329 5.979 6.020 7.650 1.585 1.150 29.781 
2008 8.876 6.726 7.112 7.650 1.850 1.260 33.474 
2009 11.192 8.447 8.035 3.287 2.291 1.415 34.668 
2010 10.439 9.125 8.527 2.525 3.087 1.835 35.538 

Sumber: data diolah 
Dari data penjualan di atas dapat terlihat bahwa perusahaan selalu 

mengalami peningkatan dalam penjualannya. Peningkatan hasil penjualan 

tersebut tidak lepas dari peran karyawan bagian produksi yang bekerja 

penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab yang besar. Berdasarkan data 

penjualan diatas, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja 

dikarenakan adanya bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada 
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karyawan apabila mereka berhasil melampaui target yang telah di tetapkan 

perusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan jumlah kompensasi yang diberikan 

dimana upah harian sejumlah Rp. 26.000,-  dan untuk karyawan yang 

bekerja secara maksimal dengan memberikan kinerja yang maksimal pula 

(sesuai target seperti data di atas dan tepat waktu dalam memenuhi 

pesanan) maka pemilik CV. Indah Cemerlang Singosari Malang 

memberikan penambahan untuk upah sebanyak Rp. 10.000,-/ hari per 

karyawan, apabila terdapat karyawan yang mampu memenuhi target maka 

karyawan akan diberikan insentif sebesar Rp. 25.000,- dan dibayarkan 

setiap hari Sabtu. Upah yang diberikan berbeda dengan gaji para 

karyawan. Kenyataan tersebut dirasakan kurang oleh karyawan sehingga 

tidak memaksimalkan atas potensi yang dimiliki dalam bekerja di 

perusahaan. 

Selain itu CV. Indah Cemerlang Singosari Malang juga 

memberikan asuransi tenaga kerja, untuk memberikan kenyaman 

karyawan dalam bekerja karena pekerjaan karyawan CV. Indah Cemerlang 

Singosari Malang berkutat pada alat-alat berat dan berbahaya. Walaupun 

pemilik CV. Indah Cemerlang Singosari Malang tidak menginginkan 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akan tetapi dengan pemberian progam 

asuransi tenaga kerja akan membuat karyawan bisa tenang dan nyaman 

dalam bekerja.  
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Untuk mengatisipasi hal-hal yang negatif seperti kecelakaan kerja, 

pemilik CV. Indah Cemerlang Singosari Malang juga telah menyipakan 

sejumlah uang khusus untuk pembayaran biaya sakit (berobat) pada 

karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh CV. Indah Cemerlang Singosari Malang adalah Rp. 

100.000,- untuk biaya berobat bagi karyawn bagian produksi yang 

mengalami kecelakaan kerja dan sisanya ditanggung oleh pihak keluarga 

hal ini dilakukan untuk mendapat kepercayaan lagi oleh karyawn yang 

mengalami kecelakaan kerja. Asuransi juga diberikan kepada para 

karyawan yang mengalami cacat permanen atau meninggal dunia pada saat 

bekerja di perusahaan besarnya asuransi, dimana besarnya untuk karyawan 

yang cacat permanen yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- dan meninggal dunia 

sebesar Rp. 10.000.000-. dan para karyawan juga mendapatkan tunjangan 

yaitu berupa THR yang diberikan setiap satu tahun sekali dan perusahaan 

menetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- untuk 

masing-masing karyawan. 

Peningkatan hasil penjualan selalu dijadikan pertimbangan 

perusahaan untuk terus berusaha memberikan imbalan yang sesuai 

sehingga diharapkan dapat terus meningkat kinerjanya. Menurut Victor 

Vroom yang dikutip Sedarmayanti (2001:237) dalam penjelasannya 

tentang teori harapan menjelaskan bahwa hubungan kinerja dengan 

penghargaan adalah “sejauh mana individu meyakini bahwa berkinerja 

pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya penghargaan yang 
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diinginkan”. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kinerja dapat 

dipengaruhi oleh kompensasi. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

peneliti mengambil judul ” Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

Karyawan pada Perusahaan Indah Cemerlang Singosari Malang ” 

B. Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang yang telah di uraikan dapat diketahui 

kompensasi merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan kinerja 

dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sumber daya yang siap dan 

mampu untuk maju bersama perusahaan untuk mencapai tujuan bersama 

merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Melihat 

fenomena tersebut dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada CV. Indah Cemerlang 

maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu : 

1. Bagaimana pemberian kompensasi finansial langsung dan finansial 

tidak langsung karyawan pada CV. Indah Cemerlang? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan pada CV.Indah Cemerlang? 

3. Apakah kompensasi finansial langsung dan tidak langsung 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Indah 

Cemerlang? 

4. Variabel kompensasi manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Indah Cemerlang? 
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C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam 

penelitian ini peneliti hanya membahas kompensasi finansial  langsung 

dan finansial tidak langsung terhadap kinerja karyawan pada CV. Indah 

Cemerlang singosari, Malang. Dengan menggunakan bentuk kompensasi 

yang disampaikan oleh simamora (2006:442), dimana kompensasi 

finansial langsung terdiri dari bayaran yang diterima karyawan dalam 

bentuk uang lembur, bonus, gaji, dan kompensasi finansial tidak langsung 

terdiri dari program asuransi dan kesehatan jiwa, THR, dan ketidakhadiran 

yang dibayar. Serta kinerja yang dilihat dari hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas dengan tanggung jawab waktu yang diberikan (Mangkunegara, 

2001:67) 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemberian kompensasi finansial langsung dan 

tidak langsung karyawan pada CV. Indah Cemerlang Singosari, 

Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada CV. Indah Cemerlang 

Singosari, Malang. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian kompensasi finansial 

langsung dan tidak langsung terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Indah Cemerlang Singosari, Malang. 



14 
 

  

d. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Indah Cemerlang Singosari, Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam masalah yang 

berhubungan dengan kinerja karyawan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan yang lebih tepat pada 

masa yang akan datang. 

b. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan pembanding untuk mengadakan penelitian-

penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak lain 

yang melakukan penelitian lanjut. 

 


