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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Upaya perusahaan untuk meningkatkan loyalitas kerja karyawan salah 

satunya yaitu melalui pemberian kompensasi, dimana kebijakan kompensasi 

sangat penting bagi karyawan maupun pemilik perusahaan. Kondisi ini 

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 sehingga secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan 

kinerja kerja para karyawan. 

Pada dasarnya terdapat dua kompensasi secara umum diberikan oleh 

perusahaan yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

(Simamora, 2001:540). Melalui program-program kompensasi yang telah 
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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 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. 

Kompensasi finansial terbagi menjadi dua yaitu kompensasi finansial 

langsung dan kompensasi tidak langsung. 

Upaya peningkatan loyalitas kerja para karyawan merupakan hasil dari 

perencanaan yang tepat dari investasi yang bijaksana, teknologi baru, teknik 

yang lebih baik dan dari efisiensi yang tinggi. Loyalitas kerja 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 finansial yang diberikan kepada karyawan baik finansial 

langsung dan tidak langsung. Mangkuprawira (2004: 196) menjelaskan 
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bahwa jika kompensasi dikelola dengan baik, maka kompensasi dapat 

membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, memperoleh, memelihara dan 

menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, 

karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan dan 

untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat dari 

ketidakpuasan dalam pembayaran bisa jadi akan mengurangi kinerja. 

Pencapaian keberhasilan tujuan perusahaan hanya akan didapat bila 

karyawan memiliki loyalitas yang tinggi kepada perusahaan sehingga mampu 

memberikan kinerja secara maksimal ke perusahaan. Dalam upaya 

peningkatan loyalitas kerja karyawan perusahaan memberikan kompensasi 

yang sangat penting bagi karyawan sebagai individu. Apabila dikaitkan 

dengan pemberian kompensasi yang dilakukan perusahaan selama ini, Hotel 

Aria Gajayana Malang selalu berusaha untuk memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh karyawan sehingga pencapaian atas kinerja karyawan juga 

secara maksimal.  

Adapun dalam pemberian kompensasi finansial pada Hotel Aria 

Gajayana Malang yang masing-masing dapat ditunjukkan yaitu berupa 

pemberian gaji, bonus/reward, THR, insurance, dan pesangon. Bentuk 

kompensasi juga diberikan yaitu berupa fasilitas olah raga, jamsotek, cuti, dan 

liburan.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

di Hotel Aria Gajayana Malang karena, terdapat masalah pemberian 

kompensasi oleh perusahaan. Hal ini terlihat dari laporan perusahaan yang 
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menyatakan bahwa arus keluar masuk karyawan cukup tinggi karena tidak 

cocok dengan gaji yang diterima dan pemberiannya yang sering terlambat dan 

belum sesuai dengan UMK. Dari laporan yang diperoleh peneliti menyatakan 

bahwa rata-rata 5 tahun terakhir (2009-2014) terjadi perputaran karyawan 

sebanyak 5 karyawan, meskipun masih dibawah 5% fenomena tersebut tetap 

harus menjadi perhatian manajemen perusahaan.  

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data bahwasanya rata-rata dari 

karyawan yang keluar dari perusahaan mengeluhkan bahwa pemberian 

kompensasi dari perusahaan kurang berkenan atau kurang memenuhi 

kebutuhan mereka. Sehingga kepuasaan kerja dan keloyalitasan karyawan 

tersebut rendah atau mudah terpengaruh oleh tawaran kompensasi dari 

perusahaan lain. 

Permasalahan pemberian kompensasi khususnya pemberian gaji, 

perusahaan memberikan kompensasi tidak secara tepat waktu dalam 

pembayarannya yang seharusnya dilakukan setiap tanggal bulannya tanggal 

1 namun dapat mundur sampai 3-5 hari setiap bulannya. Selain itu jumlah gaji 

pokok yang diberikan perusahaan belum sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Malang, dimana pada tahun 2015 tercatat 

sebesar Rp.1.882.250,-. Perusahaan selama ini menetapkan jumlah gaji pokok 

per bulan lebih rendah dari UMK yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- dan hal 

tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum memenuhi ketentuan yang 

telah oleh pemerintah daerah dan sesuai dengan pemenuhan standar 

kebutuhan hidup karyawan. 
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Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemberian upah yang dilakukan 

kepada karyawan menunjukkan bahwa selama ini perusahaan belum 

memberikan hak karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Pihak hotel selama ini menetapkan pemberian upah berdasarkan jam kerja 

para karyawan, namun demikian dalam kenyataannya pihak manajemen hotel 

sering melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. 

Upah per jam pihak hotel menetapkan upah sebesar Rp. 50.000/ jam, namun 

demikian sering pihak menajeman mempekerjakan karyawan lebih dari 1 jam 

namun demikian kurang dari 2 jam (misalnya: 1,25 jam dan 1,50 jam) namun 

demikian kelebihan jam kerja tersebut tidak dihitung sesuai dengan 

ketentuan. Kondisi ini sering karyawan merasa dirugikan dengan adanya 

kenyataan tersebut. 

Mengenai pemberian insentif perusahaan juga belum memberikan 

sesuai dengan ketentuan, dimana selama ini karyawan belum mendapatkan 

haknya dengan jumlah yang telah ditetapkan. Insentif yang seharusnya  

diberikan tidak secara keseluruhan namun demikian hanya sekitar 60% dari 

total insentif yang diberikan, hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan 

berbagai pertimbangan yang secara langsung merugikan karyawan. 

Selain itu perusahaan belum menetapkan secara jelas atas jenis 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan, dimana perusahaan sering 

memberikan tugas atau pekerjaan yang tidak seharusnya menjadi tugas 

karyawan. Sebagai contohnya ketika karyawan bagian food & beverage 

kekurangan tenaga kerja maka perusahaan menunjuk karyawan house 
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keeping untuk membantu posisi tersebut, maka yang terjadi yaitu karyawan 

tersebut tidak mampu bekerja secara maksimal sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki. Kenyataan tersebut sering dilakukan oleh perusahaan dengan alasan 

mekakukan efisiensi. Adapun yang terakhir terkait hubungan dengan rekan 

kerja, dimana selama ini dapat diketahui bahwa telah terjadi persaingan dalam 

bekerja antar karyawan, kondisi persaingan tersebut terkait dengan adanya 

karyawan yang mencari perhatian/cari muka kepada manager, dengan 

melaporkan kinerja karyawan lain dan seringkali melaporkan secara tidak 

benar atau melebih-lebihkan. Kondisi ini menyebabkan suasana atau 

hubungan yang tidak harmonis antar karyawan. 

Sementara itu loyalitas karyawan diukur melalui kepercayaan yang kuat 

dan penerimaan yang penuh terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dapat 

diketahui bahwa selama ini para karyawan sering merasa tidak optimis atas 

pencapaian tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kondisi ini terjadi 

karena karyawan merasakan bahwa sistem pekerjaan yang ditetapkan belum 

jelas sehingga aktivitas para karyawan belum secara sepenuhnya dapat 

diorganisasikan dengan baik. Selama ini karyawan selalu mengikuti prosedur 

dan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini sebagai bentuk loyalitas 

karyawan kepada perusahaan.  

Loyalitas karyawan selama ini juga menunjukkan adanya penurunan, 

kondisi ini dapat dilihat dari karyawan yang sering meninggalkan pekerjaan 

atau terlambat datang alasannya adanya pekerjaan lain diluar tugas dari hotel. 

Kondisi ini menunjukkan menurunnya tanggungjawab atas pekerjaan yang 
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harus diselesaikan sehingga sering karyawan yang belum mampu 

menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. 

Apabila dikaitkan dengan keinginan karyawan untuk bekerja keras dan 

dorongan yang kuat dalam bekerja juga menunjukkan adanya  permasalahan, 

kondisi ini dapat ditunjukkan dengan masih terdapatnya tamu hotel yang 

komplain terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan serta sikap 

santai sering ditunjukkan karyawan ketika sedang bekerja. Adapun mengenai 

dorongan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi menunjukkan bahwa selama ini para karyawan sering mengeluh 

atas sistem pekerjaan yang ditetapkan serta kebijakan mengenai imbalan yang 

diberikan oleh perusahaan. Karyawan sering memiliki keinginan untuk 

bekerja ditempat lain apabila terdapat tawaran yang lebih menarik. Jadi 

karyawan mengambil pekerjaan atau order diluar pekerjaan yang ditetapkan 

oleh pihak hotel. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Kompensasi terhadap Loyalitas Kerja Karyawan Hotel Aria Gajayana 

Malang” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga diperoleh 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian kompensasi karyawan yang terdiri kompensasi 

finansial dan non finansial pada Hotel Aria Gajayana Malang? 

2. Bagaimana tingkat loyalitas karyawan Hotel Aria Gajayana Malang? 
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3. Apakah kompensasi karyawan yang terdiri kompensasi finansial dan 

non finansial berpengaruh terhadap loyalitas karyawan Hotel Aria 

Gajayana Malang? 

4. Diantara kompensasi karyawan yang terdiri kompensasi finansial dan 

non finansial manakah yang berpengaruh lebih kuat terhadap loyalitas 

karyawan Hotel Aria Gajayana Malang? 

C. Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar yaitu hanya pada obyek penelitian 

karyawan bagian operasional dan fokus pada variabel kompensasi dan 

loyalitas karyawan. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai 

pada penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan kompensasi yang terdiri kompensasi 

finansial dan non finansial yang diberikan oleh Hotel Aria Gajayana 

Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan tingkat loyalitas karyawan Hotel Aria 

Gajayana Malang. 

c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kompensasi 

karyawan yang terdiri kompensasi finansial dan non finansial 

berpengaruh terhadap loyalitas karyawan Hotel Aria Gajayana 

Malang. 



 
 

9 
 

d. Untuk menguji dan menganalisis variabel kompensasi karyawan 

yang terdiri kompensasi finansial dan non finansial yang 

berpengaruh lebih kuat terhadap loyalitas karyawan Hotel Aria 

Gajayana Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Hotel Aria Gajayana Malang 

Dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pemberian 

kompensasi yang baik sehingga dapat meningkatkan loyalitas kerja 

karyawan serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan 

dalam upaya meningkatkan loyalitas kerja karyawan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang sama pada objek dan 

lingkup penelitian yang berbeda sehingga dapat memajukan disiplin 

ilmu yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 


