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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan maupun pemilik 

perusahaan, hal tersebut dikarenakan dengan kompensasi yang telah diberikan 

oleh perusahaan bagi seorang karyawan merupakan sumber penghasilan dalam 

rangka mencukupi kebutuhan mereka. Pada sisi yang lain melalui kebijakan 

kompensasi perusahaan akan mendapatkan atau memperoleh manfaat secara 

maksimal atas pemanfaatan 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. Apabila 

kompensasi 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. 

Terdapat dua kompensasi secara umum diberikan oleh perusahaan yaitu 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial (Simamora, 2001:540). 

Melalui program-program kompensasi yang telah ditetapkan baik kompensasi 

finansial dan non finansial menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan melalui kompensasi finansial dan non 

finansial dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk mempertahankan 
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sumber daya yang mereka miliki, sehingga kedua komponen tersebut terbukti 

lebih efektif dalam pemeliharaan tenaga kerja untuk memotivasi para 

karyawan dalam usaha meningkatkan atas kinerja yang telah dicapai oleh 

karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawan 

merupakan hasil dari perencanaan yang tepat dari investasi yang bijaksana, 

teknologi baru, teknik yang lebih baik dan dari efisiensi yang tinggi. Kinerja 

sangat tergantung pada kesadaran dari tiap-tiap karyawan dan peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada perilaku pada suatu lingkungan kerja yang ada. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan wajib untuk menjaga 

keberadaan sumber daya manusia dengan mengefektifkan dan mengefisienkan 

sumber daya manusia yang telah dimilikinya. Melalui upaya tersebut maka 

dengan sendirinya para karyawan akan merasa termotivasi untuk bekerja 

secara maksimal di perusahaan. Salah satu cara untuk mengefektifkan dan 

mengifisienkan serta meningkatkan kinerja karyawan tersebut adalah melalui 

kebijakan pemberian kompensasi yang diberikan kepada karyawan baik secara 

finansial dan non finansial. 

PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik telah berupaya untuk meningkatkan 

kinerja para karyawannya dengan menerapkan beberapa faktor yang dianggap 

dapat meningkatkan kinerja para karyawan, diantaranya yaitu dengan 

kebijakan kompensasi. Apabila dikaitkan dengan kebijakan kompensasi 

selama ini PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik telah memberikan gaji yaitu 

berkisar antara Rp. 1.200.000,- sampai Rp. 1.500.000,-. Jumlah gaji tersebut 
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apabila dikaitkan dengan UMR yang ditetapkan oleh di Kota Gresik yaitu 

sebesar Rp. 1.542.600,-  dengan demikian penetapan gaji oleh perusahaan 

belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. 

Namun demikian dalam proses pemberian gaji perusahaan sering mengalami 

keterlambatan yaitu sesuai perjanjian yang telah ditetapkan perusahaan 

menetapkan tanggal 1 setiap awal bulan dalam proses pembayaran gaji namun 

demikian kenyataannya sering mengalami kemuduran sampai 2-3 hari. Namun 

demikian dalam proses pemberian gaji kepada karyawan selama ini sering 

keterlambatan yang mengakibatkan karyawan merasa dirugikan dengan 

kondisi ini dan keterlambatan pembayaran gaji tersebut yaitu berkisar antara 

2-5 hari.  

Kebijakan lain yang berkaitan dengan gaji yaitu apabila karyawan tidak 

masuk maka waktu pemberian gaji akan ditunda selama waktu seorang 

karyawan tidak masuk kerja dengan dilakukan pemotongan sesuai dengan hari 

tidak masuk dalam bekerja. Kondisi ini sangat memberatkan para karyawan 

karena kebijakan tersebut tidak memperhatikan alasan seorang karyawan tidak 

masuk kerja.  Selain itu perusahan juga memberikan tunjangan yaitu berupa 

kesehatan, dalam artian perusahaan akan menanggung sejumlah biaya yang 

dikeluarkan untuk biaya rumah sakit, namun demikian menurut karyawan 

besarnya biaya yang diberikan selama ini belum mencukupi  dan hanya 

mencapai sebesar 50% dari total biaya yang dikeluarkan untuk biaya rumah 

sakit. 
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Adapun secara sistematis pemberian kompensasi baik finansial maupun 

non finansial pada PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik terbagi menjadi dua, yang 

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Kompensasi Pada PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik  

Tahun 2013 
Jenis Kompensasi 

Finansia Non Finansial 
 
 Gaji 
 Reward kepada para 
karyawan yang diberikan 
setiap 3 bulan sekali 

 Tunjangan penampilan, 
sebesar Rp. 200.000,-/ bulan 
dan khusus untuk bagian 
pemasaran yaitu 
mendapatkan biaya 
pembelian pulsa sebesar Rp. 
150.000,- setiap bulan 

 Tunjanan kehadiran . 
 THR 
 Tunjangan anak, tunjanan 

pendidikan  dan adanya 
tunjangan kematian. 

 
 Fasilitas olah raga 
 Jamsotek 
 Cuti 
 Fasilitas kendaraan 
 Liburan 

 

Sumber: PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik 

Pada sisi yang lain PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik juga menetapkan 

target dalam proses penyelesaian pekerjaan, usaha tersebut dilakukan dalam 

usaha untuk memberikan jaminan bahwa para karyawan memiliki motivasi 

dan keinginan untuk bekerja secara maksimal di perusahaan. Dalam 

aktivitasnya di perusahaan para karyawan selama ini, pihak manajemen telah 

menetapkan target pencapaian produksi yang harus dicapai, hal tersebut 

menjadi salah satu indikator dalam pengukuran kinerja para karyawan. 

Adapun untuk mengenai jumlah target dan realisasi jumlah produksi pada PT. 
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Metronik Eko Pertiwi Gresik, secara lengkap dapat disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Jumlah Produksi 
Pada PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik Tahun 2011 Sampai 2013 

 
Tahun Target 

(Ton) 
Realisasi 

(Ton) 
Selisih 

(%) 

2011 50.000 40.500 19% 
2012 50.000 46.000 8% 
2013 50.000 41.650 16,7% 

Sumber: PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa selama tahun 2011 

sampai 2013 menunjukkan bahwa tingkat ketidak sesuaian atas pencapaian 

target yang telah ditetapkan oleh PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik 

menunjukkan adanya penurunan. Perusahaan sendiri telah menetapkan standar 

penyimpangan antara realisasi pencapaian target yaitu sebesar 10%, nilai 

tersebut ditetapkan berdasarkan atas besarnya biaya kompensasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan sehingga terjadi keseimbangan antara biaya yang 

dikeluarkan dengan sejumlah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. 

Tingginya target yang ditetapkan oleh perusahaan menjadikan karyawan 

belum mampu secara maksimal dalam pencapaian kinerja yang dihasilkan. 

Pertimbangan tersebut juga diharapkan dapat mendukung 

kelangsungan hidup perusahaan untuk masa yang akan datang. Kondisi 

tersebut dapat menunjukkan adanya penurunan atas pencapaian kinerja para 

karyawan dalam bekerja di perusahaan dan melebihi dari penetapan ketentuan 

dari standar penyimpangan dari perusahaan yaitu sebesar 10%. Perusahaan 
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menetapkan standar penyimpangan sebesar 10% tersebut didasarkan atas 

kesetersediaan bahan baku dan kondisi mesin yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan produksi diperusahaan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam penyusunan karya ilmiah dengan judul “ 

PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. METRONIK EKO 

PERTIWI GRESIK”. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi pemberian kompensasi finansial dan non finansial 

yang telah diberikan para karyawan PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik? 

2. Bagaimana kinerja karyawan PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik? 

3. Apakah kompensasi finansial dan non finansial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik? 

4. Diantara kompensasi finansial dan non finansial manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh kompensasi 

finansial dan non finansial menurut Simamora (2001) terhadap kinerja 

karyawan (Mangkunegara, 2000) PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik yang 

meliputi kuantitas, kualitas dan waktu penyelesaian pekerjaan khususnya 

karyawan bagian produksi. 
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D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi finansial dan non 

finansial yang telah diberikan para karyawan PT. Metronik Eko Pertiwi 

Gresik. 

2. Untuk mengkaji kinerja karyawan PT. Metronik Eko Pertiwi Gresik. 

3. Untuk mengetahui kompensasi finansial dan non finansial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Metronik Eko 

Pertiwi Gresik. 

4. Untuk mengetahui kompensasi finansial dan non finansial manakah 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Metronik Eko 

Pertiwi Gresik. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a.   Bagi Perusahaan 

  Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

mengambil kebijakan mengenai pemberian kompensasi baik finansial 

dan non finansial sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Bagi pihak lain  

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.  

 

 

 


