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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam 

reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan 

memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang 

selama ini kita abaikan. Mengelola SDM di era globalisasi bukan merupakan hal 

yang mudah. Oleh karena itu, berbagai macam suprastruktur dan infrastruktur 

perlu dipersiapkan untuk mendukung proses terwujudnya SDM yang berkualitas.  

Faktor yang menjadi perhatian dalam manajemen SDM adalah 

manusianya itu sendiri. Saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah 

perusahaan yang paling penting, karena dengan SDM menyebabkan sumber daya 

yang lain dalam perusahaan dapat berfungsi/dijalankan. Disamping itu SDM dapat 

menciptakan efisiensi, efektivitas dan produktivitas perusahaan. Melalui SDM 

yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan dapat menemukan cara terbaik 

dalam pendayagunaan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya 

agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai maka peningkatan atas kinerja 

para karyawan mutlak diperlukan.  

CV. Indah Cemerlang Singosari Malang merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan tegel dan paving stone dengan berbagai ukuran 

dan bentuk. Berdasarkan survei awal peneliti mendapatkan informasi bahwa pada 
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proses produksi yang dilakukan selalu diupayakan untuk mencapai target-target 

sesuai dengan batas akhir. Dalam hal ini perusahaan memberikan perhatian utama 

pada bagian produksi agar dapat selalu meningkatkan produksinya. Dalam rangka 

peningkatan produksi tersebut perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan 

kinerja karyawan bagian produksi, hal tersebut dikarenakan bagian produksi 

merupakan bagian yang penting atau vital dalam upaya pencapain tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan keadaan atau fenomena yanag ada pada CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang menunjukkan dengan hasil kinerja atas pembuatan 

paving stone dan tegel sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan dengan mutu kualitas yang baik dan jumlah produksi yang melebihi 

target, maka perusahaan memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan 

kinerja karyawan itu sendiri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

harapan para karyawan memiliki rasa semangat dalam menyelesaikan pekerjaan, 

mutu kualitas produksi menjadi lebih. Terkait dengan kualitas produk, perusahaan 

telah menetapkan kualitas standar yang harus dipenuhi sehingga para konsumen 

tidak melakukan komplain atas produk yang dihasilkan. Standar kualitas atas 

produk tersebut berkaitan dengan tingkat kehalusan produk, ketepatan campuran 

atau komposisi bahan baku, serta meminimalkan tingkat kerusakan produk pada 

saat melakukan proses produksi.  

Apabila dikaitkan dengan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan selama 

ini perusahaan menetapkan 8 jam per hari sedangkan khusus untuk hari jumat 7 

jam. Penetapan standar waktu tersebut berkaitan secara langsung dengan upaya 
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pihak manajemen dalam memaksimalkan atas potensi yang dimiliki para 

karyawan. Sedangkan apabila dilihat dari pengukura kinerja para karyawan yang 

berkaitan dengan jumlah produksi atau kuantitas yaitu perusahaan menetapkan 

jumlah hasil atau produk sebanyak 36.000 untuk tahun 2010, penetapkan jumlah 

tersebut disesuaikan dengan jumlah pesanan yang terjadi, sehingga penetapan atas 

kuantitas produk yang dihasilkan sesuai dengan jumlah pesanan yang terjadi pada 

tahun tersebut. Apabila dikaitkan dengan kinerja para karyawan pada CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang, dapat diketahui dari hasil produksi yang dihasilkan 

oleh perusahaan. Adapun untuk mengetahui kinerja para karyawan terkait dengan 

hasil produksi yaitu kemampuan dalam memenuhi jumlah pesanan secara lengkap 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Pesanan CV. Indah Cemerlang Singosari Malang Tahun  2005-2010 

Tahun Jumlah Pesanan  Hasil Produksi Selisih 

2005 36.000 34.200 (1.800) 

2006 18.000 16.500 (1.500) 

2007 36.000 36.000 0 

2008 54.000 54.000 0 

2009 19.800 18.500 (1.300) 

2010 36.000 36.000 0 

Sumber: Perusahaan tegel CV. Indah Cemerlang Singosari Malang 

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2005, 2006 

dan 2009 perusahaan belum mampu memenuhi jumlah pesanan dari hasil 

produksi yang dihasilkan. Kondisi tersebut terjadi karena selama ini kurang 

adanya perencanaan yang secara tepat atas faktor-faktor yang mempengaruhi 

jumlah produksi di perusahaan, baik yang berasal dari sumber daya manusia 

maupun non manusia. Apabila dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang 
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diterapkan oleh perusahaan selama ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kebijakan terkait dengan kompensasi dengan upaya memaksimalkan kinerja para 

karyawan. Kesenjangan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan 

perusahaan bahwa hanya karyawan yang mampu memenuhi target yang diberikan 

insentif, dimana target tersebut dirasakan sangat memberatkan para karyawan. 

Hasil tersebut diperkuat dari wawancara kepada sebagian karyawan dimana 

mereka menyatakan bahwa upah yang sebesar Rp. 10.000,- dirasakan kurang oleh 

karyawan serta syarat untuk mencapai insentif sebesar Rp. 25.000,- sangat berat 

dicapai oleh karyawan. 

Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa selama ini kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan belum mampu memberikan dukungan atas upaya 

perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan yang terkait dengan 

kualitas, kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan. Kenyataan yang terjadi di 

perusahaan yaitu dengan belum maksimalnya upaya perusahaan melalui kebijakan 

pemberian kompensasi terutama mengenai finansial maka secara langsung 

menurunnya motivasi karyawan dalam bekerja di perusahaan dan pada akhirnya 

kinerja para karyawan menunjukkan adanya penurunan. 

Namun salah satu yang menjadi permasalahan disini adalah, bagaimana 

terus memotivasi karyawan untuk terus bekerja sesuai dengan diskripsi pekerjaan 

yang diberikan, untuk menjawab pertanyaan ini, salah satu cara yang dilakukan 

oleh perusahaan melalui pemberian kompensasi. Kompensasi dapat diberikan 

dalam berbagai macam bentuk baik itu keuangan maupun non keuangan. 

Kompensasi keuangan dapat berupa gaji, upah bayaran prestasi (merit pay), 
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bonus, komisi, pembagian laba, progam tabungan dan anuitas pembelian saham, 

asuransi kesehatan, suransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja, bayaran di luar 

jam kerja, misalnya liburan, hari besar, cuti tahunan, cuti hamil, dan fasilitas–

fasilitas. Sedangkan kompensai non keuangan berbentuk pemberian tugas–tugas 

yang menarik, tantangan baru dalam pekerjaan, tanggung jawab yang menarik, 

pengakuan, rasa pencapain, kebijakan–kebijakan yang sehat, supervisi yang 

kompeten, kerabat kerja yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman dan 

sebagainya. 

Seiring dengan adanya hubungan imbalan dengan kinerja yang diberikan 

pada perusahaan. Para karyawan akan menentukan tingkat kinerja yang lebih 

tinggi dengan harapan mendapat kompensasi yang lebih besar. Sudah barang 

tentu, sekiranya karyawan menduga adanya hubungan yang lemah antara kinerja 

dan imbalan, mereka mungkin akan menentukan tujuan minimal untuk 

mempertahankan pekerjaan mereka. Sehingga kinerja sebagai basis gaji sangat 

bermanfaat untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, menekan 

ketidak hadiran, menurunkan putaran karyawan dan meningkatkan kualitas bauran 

karyawan. 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri individu, karena 

besarnya kompensasi merupakan pencerminan dari ukuran nilai pekerjaan 

karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi juga dapat 

mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kinerja karyawan. Apabila kompensasi 

yang diberikan secara tepat dan benar, maka para karyawan akan memperoleh 

kinerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Akan tetapi bila 
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kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat, prestasi kerja, 

motivasi dan kinerja karyawan akan menurun.  

Salah satu bentuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan yaitu terkait 

dengan pemberian kompensasi finansial. Pemberian kompensasi finansial sangat 

penting bagi karyawan maupun pemilik perusahaan, hal tersebut dikarenakan 

dengan kompensasi finansial bagi seorang karyawan merupakan sumber 

penghasilan yang secara langsung dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

mereka. Pada sisi yang lain melalui kebijakan kompensasi finansial yang 

ditetapkan oleh perusahaan secara langsung akan memberikan manfaat secara 

maksimal atas pemanfaatan sumber daya manusia yang mereka miliki. Bagi 

perusahaan kompensasi finansial merupakan faktor utama dalam sistem 

kepegawaian yang telah ditetapkan.  

Pada sisi yang lain sistem kepegawaian sendiri biasanya banyak 

berhubungan dengan jumlah kompensasi finansial yang akan diberikan. Apabila 

kompensasi finansial yang diberikan secara benar kepada karyawan maka akan 

memberikan dampak atas terciptanya kepuasan yang pada akhirnya para karyawan 

akan lebih termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan atau mampu mencapai kinerja sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. Kenyataan tersebut dapat membuktikan betapa 

pentingnya kompensasi finansial apabila ditinjau dari kepentingan perusahaan 

maupun para karyawan. 

Kebijakan kompensasi finansial yang diberikan perusahaan akan 

mendapatkan atau memperoleh manfaat secara maksimal atas pemanfaatan 
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sumber daya manusia yang mereka miliki. Bagi perusahaan kompensasi 

merupakan faktor utama dalam sistem kepegawaian yang telah ditetapkan. Pada 

sisi yang lain sistem kepegawaian sendiri biasanya banyak berhubungan dengan 

jumlah kompensasi yang akan diberikan terutama terkait dengan kompensasi 

finansial. Apabila kompensasi finansial diberikan secara benar kepada karyawan 

maka akan memberikan dampak atas terciptanya kepuasan yang pada akhirnya 

para karyawan akan lebih termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan kinerja perusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan jumlah kompensasi yang diberikan dimana upah 

harian sejumlah Rp. 10.000,-  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 berupa insentif sebesar Rp. 25.000,- 

dan dibayarkan setiap hari Sabtu dan 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 

kompensasi finansial tidak langsung seperti progam 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 
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bekerja. Asuransi diberikan kepada para karyawan yang mengalami cacat 

permanen atau meninggal dunia pada saat bekerja di perusahaan, dimana besarnya 

untuk karyawan yang mengalami cacat permanen yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- 

dan meninggal dunia sebesar Rp. 10.000.000-. 

Selanjutnya kebijakan mengenai pemberian cuti dapat diketahui bahwa 

dalam 1 tahun karyawan diberikan masa cuti selama 2 mingu dan perusahaan 

memberikan  tambahan cuti apabila terdapat permasalahan yang bersifat 

mendadak, misalnya adanya kematian. 

Dari uraian di atas maka penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh 

Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada 

CV. Indah Cemerlang Singosari Malang”. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kompensasi finansial yang terdiri dari kompensasi finansial 

langsung dan kompensasi finansial tidak langsung pada karyawan bagian 

produksi CV. Indah Cemerlang Singosari Malang? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan bagian produksi CV. Indah Cemerlang 

Singosari Malang? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi finansial yang 

terdiri dari kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang? 

4. Diantara variabel kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial 

tidak langsung tersebut manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi pada CV. Indah Cemerlang Singosari Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak terlalu melebar jauh pembahasannya maka penelitian 

ini hanya membahas tentang masalah kompensasi finansial (kompensasi finansial 

langsung dan kompensasi finansial tidak langsung) terhadap kinerja karyawan 

khususnya bagian produksi. 
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kompensasi finansial yang terdiri dari 

kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung yang ada pada karyawan bagian produksi CV. Indah 

Cemerlang Singosari Malang. 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan bagian produksi pada CV. 

Indah Cemerlang Singosari Malang. 

c. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kompensasi finansial yang 

terdiri dari kompensasi finansial langsung dan kompensasi 

finansial tidak langsung terhadap kinerja karyawan bagian produksi 

pada CV. Indah Cemerlang Singosari Malang. 

d. Untuk mengetahui variabel kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tidak langsung tersebut yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada CV. 

Indah Cemerlang Singosari Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan bagian produksi, khususnya yang berhubungan 

dengan masalah kompensasi finansial. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut sehingga dapat 

lebih berkembang. 

 

 


