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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi atau perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan

tertentu yang ingin dicapai. Tujuan utama dari organisasi adalah untuk

memperoleh laba dan dapat bersaing dengan organisasi lain. Hal ini dapat

dilihat dengan berdirinya organisasi - organisasi yang sejenis dengan

mengutamakan sistem yang lebih baik. Salah satu cara untuk meningkatkan

laba dan eksistensi organisasi diperoleh dengan cara memaksimalkan sumber

daya yang dimiliki.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang

penting dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Karena pada saat ini

keahlian manusia merupakan suatu tuntutan untuk menghantarkan kepada

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hal diatas,

dalam pencapaian tujuan perusahaan akan lebih mengandalkan sumber daya

manusianya, maka dari itu mengelola sumber daya manusia yang dimiliki

merupakan tuntutan bagi setiap perusahaan. Sumber daya manusia dengan

keahliannya dapat mengelola sumber daya yang lain demi kelancaran proses

pencapaian tujuan perusahaan. Pada sisi lain peranan sumber daya manusia

akan menjadi lebih penting dalam tingkatan apapun, hal ini karena manusia

adalah faktor pengerak keseluruhan aktifitas perusahaan.
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Kompensasi sangat penting, karena justru dengan kompensasi itulah

seorang karyawan mau bekerja pada perusahaan. Salah satu tujuan karyawan

bekerja adalah karena karyawan tersebut ingin mendapatkan kompensasi yang

layak untuk masa depannya. 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 program – program kompensasi merupakan pencerminan supaya

organisasi atau perusahaan tersebut 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 mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara

efektif dan efisien. Dalam pemberian kompensasi ini perusahaan harus

mempunyai satu pedoman bagaimana menetapkan kompensasi yang tepat.

Pemberian kompensasi yang tidak tepat akan berakibat rendahnya kepuasan

kerja karyawan, yang kemudian dapat berakibat menurunnya semangat kerja

karyawan. Sebaliknya apabila perusahaan mampu meningkatkan kepuasan

kerja mereka akan memperoleh keuntungan. Dengan meningkatnya kepuasan

kerja maka pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan akan dapat

dikurangi, semangat kerja karyawan akan menjadi tinggi dan tingkat frustasi

karyawan akan menjadi rendah.
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Kepuasan kerja mencerminkan perasaan orang terhadap pekerjaanya

dan segala sesuatu yang dihadapi. Untuk menjaga kepuasan kerja karyawan

tersebut maka perlu adanya pengawasan yang lebih terhadap kepuasan kerja

karyawan, selain itu pula, pemberian kompensasi yang adil kepada karyawan

akan mampu ikut menjaga sekaligus meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Semakin tinggi pemberian insentif dalam bentuk uang maka semakin

tinggi kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja tergantung dari tingkat

perolehan imbalan. Jika perolahan imbalan dirasa kurang adil, maka

pemegang pekerjaan akan mengalami frustasi dan menurunnya semangat

kerjanya maka karyawan tidak mempunyai semangat untuk memperbaiki

pekerjaannya.

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 faktor

rasa hormat eksternal, misalnya status, pengakuan dan perhatian.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau lebih dikenal dengan

nama Bank Jatim adalah salah satu dari sekian banyak bank - bank

konvensional yang terdapat di Indonesia. Bank ini mempunyai banyak kantor-

kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia salah satunya berada di Jln.

Jaksa Agung suprapto 26 - 28 Malang yang sekaligus merupakan tempat bagi
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penelitian kali ini. Kondisi Bank Jatim sampai saat ini berkembang dengan

baik, karena mampu mempertahankan kestabilan jalannya perusahaan dari

waktu ke waktu. Seperti halnya bank yang lain Bank Jatim juga memberikan

kompensasi kepada karyawan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan

kerja karyawan. Pemberian kompensasi pada Bank Jatim di bagi menjadi dua

yaitu, kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi

finansial berupa pemberian gaji, bonus, THR dan tunjangan kesehatan.

Pemberian gaji karyawan dan tata cara pembayarannya ditentukan oleh Rapat

Umum Pemegang Saham ( RUPS ), sedangkan pemberian bonus diberikan

kepada karyawan sebagai balas jasa atas prestasi kerja yang dicapai oleh

karyawan diatas standart yang ditentukan dan di berikan berdasarkan laba

pertahun sesuai keputusan RUPS. Bantuan kesehatan diberikan oleh pihak

bank sebagai pengganti biaya pengobatan, setiap karyawan mendapatkan jatah

bantuan kesehatan suami istri beserta 3 orang anak, sedangkan tunjangan hari

raya diberikan setahun sekali menjelang idul fitri yang pemberiannya

didasarkan pada  masa kerja karyawan. Kompensasi non finansial berupa

fasilitas – fasilitas dari perusahaan dan kenaikan jabatan ( promosi jabatan ).

Kenaikan jabatan dilakukan melalui program SDP ( Staff Development

Program ). Setiap karyawan yang sudah bekerja minimal 2 tahun

diperbolehkan mengikuti program SDP melalui beberapa tes dan pelatihan

selama 6 bulan.

Dari semua usaha yang dilakukan pihak Bank Jatim ini belum bisa

diketahui, apakah karyawan merasa puas atau tidak. Dari pandangan pihak
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Bank Jatim semua bentuk kompensasi yang diberikan sudah dapat memuaskan

karyawan, namun ternyata muncul fenomena - fenomena tentang

permasalahan pemberian kompensasi tersebut. Hasil dari wawancara yang

dilakukan peneliti di Bank Jatim, Kantor Cabang Malang bahwa semua

karyawan Bank Jatim dituntut untuk loyal terhadap perusahaan, tetapi

terkadang muncul sikap negatif dari karyawan seperti semangat kerja yang

menurun dan tingkat kedisiplinan yang rendah. Dalam satu bulan masih

terdapat rata – rata 7 sampai 8 karyawan yang terlambat masuk kerja sesuai

jam kerja yang ditentukan. Hal ini merupakan bentuk dari ketidakpuasan yang

ditunjukkan karyawan, oleh karena itu permasalahan tersebut perlu segera

untuk diatasi oleh perusahaan sehingga kepuasan kerja karyawan dapat terjaga

dan ditingkatkan, untuk itu Bank Jatim perlu menindak lanjuti agar para

karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi.

Semua ini harus diperhatikan oleh Bank Jatim agar karyawan memiliki

kepuasan kerja yang tinggi. Dari uraian diatas peneliti tertarik mengangkat

karya ilmiah dengan judul ”Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan

Kerja Karyawan Bank Jatim, Kantor Cabang Malang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil suatu perumusan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemberian kompensasi finansial dan kompensasi non

finansial pada Bank Jatim, Kantor Cabang Malang?
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2. Bagaimanakah tingkat kepuasan kerja karyawan Bank Jatim, Kantor

Cabang Malang?

3. Apakah pemberian kompensasi finansial dan kompensasi non finansial

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Jatim,

Kantor Cabang Malang?

4. Variabel kompensasi manakah yang paling berpengaruh terhadap

kepuasan kerja karyawan Bank Jatim, Kantor Cabang Malang?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam

penelitian ini penulis hanya terfokus membahas kompensasi finansial dan

kompensasi non finansial yang diberikan kepada karyawan Bank Jatim,

Kantor Cabang Malang. Serta kepuasan kerja yang ditinjau dari indikator

kepuasan kerja menurut ( Hasibuan, 2002 : 202 ), yaitu tingkat kedisiplinan,

moral kerja dan turnover.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pemberian kompensasi finansial dan kompensasi non

finansial pada karyawan Bank Jatim, Kantor Cabang Malang.

b. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan Bank Jatim, Kantor

Cabang Malang.
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c. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non

finnansial terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Jatim, Kantor

Cabang Malang.

d. Untuk mengetahui variabel kompensasi yang paling berpengaruh

terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Jatim, Kantor Cabang 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 pembanding untuk mengadakan penelitian -

penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pihak lain yang

melakukan penelitian lanjutan.


