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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada sebuah perusahaan sumber daya manusia adalah aset utama 

untuk setiap kegiatan. Karyawan sebagai sumber daya manusia dalam 

perusahaan merupakan memiliki potensi yang besar untuk mendukung 

aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia dalam perusahaan 

harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi juga tergantung pada 

sumber daya manusia atau karyawan. Sehingga melalui karyawan mampu 

memberikan hasil kerja yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Douglas (2003) menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan 

karyawan yang mempunyai kinerja (job performance) yang maksimal. Kinerja 

dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dangan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006). Kinerja 

memiliki peranan yang penting dalam suatu perusahaan, karena setiap 

perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan 

harapan tujuan perusahaan dapat tercapai. Peranan kinerja karwayan dalam 

perusahaan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin, untuk itu diperlukan upaya 

untuk dapat menggerakan karyawan untuk bekerja secara optimal dan 

memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. 
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Tujuan tersebut dapat tercapai apabila perusahaan memiliki 

karyawan dengan kinerja yang maksimal. Namun kinerja karyawan didalam 

suatu organisasi tidak selalu mengalami peningkatan, terkadang kinerja 

karyawan mengalami penurunan. Terciptanya kinerja karyawan yang 

maksimal tidak mudah, karena kinerja karyawan dapat meningkat apabila 

perusahaan mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan 

memungkinkan karyawan untuk mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki secara optimal, sehingga karyawan dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada perusahaan. Salah satu upaya yang 

dapat ditempuh perusahaan untuk dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

diantaranya adalah pemberian kompensasi, karena kepuasan kompensasi dapat 

mempengaruhi perilaku karyawan untuk bekerja lebih bersemangat dan 

memacu kinerja lebih maksimal (Handoko, 2008). 

Kompensasi menurut Simamora (2004) adalah meliputi kembalian 

finansial dan jasa-jasa terwujud dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh 

para karyawan sebagai bagian hubungan kepegawaian. Kompensasi dapat 

berupa semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan oleh perusahaan (Hasibuan, 2011). Bentuk langsung berupa upah, 

gaji, komisi, dan bonus. Sementara yang tidak langsung berupa asuransi, 

bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, pelatihan, dan sebagainya. Selain itu 

bentuk bukan finansial berupa unsur-unsur jenis pekerjaan dan lingkungan 

pekerjaan. Bentuk unsur pekerjaan meliputi tanggung jawab, perhatian dan 
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penghargaan dari pimpinan, sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa 

kenyamanan kondisi kerja, distribusi pembagian kerja, dan kebijakan 

perusahaan. 

Kompensasi memegang peran penting bagi karyawan sebagai 

individu, karena besarnya kompensasi mencerminkan hasil kerja mereka di 

antara karyawan lain, keluarga dan masyarakat. Selain itu, program 

kompensasi juga penting bagi perusahaan, karena hal tersebut menunjukkan 

upaya perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusia atau dengan 

kata lain agar karyawan mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada 

perusahaan (Handoko, 2003). 

Setiap perusahaan memerlukan hubungan yang harmonis antara 

pimpinan dan bawahan. Pada kenyataanya, konflik diperusahaan tidak dapat 

dihindari. Konflik dapat terjadi antar individu, antara individu dengan 

kelompok, dan antar kelompok. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat 

berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. (H 

Malayu S.P. Hasibuan, 2003). Pada dasarnya, konflik yang terjadi didalam 

suatu perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap penurunan kinerja 

karyawan, yang pada akhirnya berimbas pada tidak tercapainya tujuan. 

UD. Kios Bunga Barokah merupakan usaha yang bergerak di bidang 

perdagangandan budidaya segala macam tanaman hias, pupuk, pot, dan 

bermacam-macam alat maupun keperluan yang dibutuhkan untuk perawatan 

tanaman. Selama bekerja, karyawan bertugas sesuai dengan deskripsi kerja 

dan bidang masing-masing, yang meliputi bagian perawatan, penjualan, 
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pengepakan, dan pengiriman. Eksistensi Kios Bunga Barokah tidak didukung 

dengan kinerja karyawan yang maksimal. 

Berdasarkan obervasi yang peneliti lakukan, kinerja karyawan di 

Kios Bunga Barokah apabila ditinjau dari segi kualitas, yang meliputi aspek 

tanggung jawab dan penguasaan tugas cenderung menurun. Hasil observasi 

yang dilakukan menunjukkan bahwa selama ini terdapat kendala dalam proses 

aktivitas  karyawan di perusahaan.  Karyawan UD. Kios Bunga Barokah 

masih kebingungan dalam mendeskripsikan secara detail seputar bunga yang 

diinginkan pelanggan. Permasalahan tersebut yaitu terdapat beberapa diantara 

karyawan masih dijumpai belum menguasai perbedaan dari masing-masing 

jenis bunga. Selain itu, karyawan yang bertugas melayani pelanggan kurang 

mampu memberikan harga bunga yang sesuai dengan harga yang ditentukan 

oleh pemilik, misalkan harga 1 pot bunga krisan yang diberikan olek pemilik 

adalah Rp. 17.500,- kemudian pada nota pembelian yang diberikan kepada 

pelanggan seharga Rp. 12.000,- yang berakibat pada kurang puasnya 

pelanggan karena harga yang tidak sesuai tersebut. Sedangkan dari segi 

kuantitas, kinerja karyawan yang ditinjau dari kerapian penataan kios dan 

perawatan bunga tergolong kedalam kategori baik. Namun, dari segi ketepatan 

waktu dalam menyelesaikan tugas, terjadi penumpukan pekerjaan. Hal ini 

cenderung disebabkan oleh aktivitas yang sedang berlangsung di kios tersebut 

tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Salah satu faktor yang 

mendorong pemaksimalan aktivitas kerja karyawan adalah bentuk balas jasa 

yang perusahaan berikan kepada karyawan. 
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Kompensasi mampu mendorong pemaksimalan kinerja karyawan. 

Berdasarkan wawancara, pemberian kompensasi dirasa kurang memenuhi 

kebutuhan karyawan. Fenomena yang timbul terkait kompensasi yaitu 

pemberian gaji dan bonus. Gaji yang diberikan oleh UD. Kios Bunga Barokah 

tidak sesuai UMK (Upah Minimum Kota) Kota Batu. UMK Batu sejumlah 

Rp. 1.817.000,-, sedangkan pada kenyataanya gaji yang diterima karyawan 

mencapai Rp. 1.500.000,-.Selain itu, bonus yang diberikan juga tidak tepat 

waktu. Bonus yang diperoleh karyawan berupa uang yang kira-kira mencapai 

Rp. 50.000,-  hingga Rp. 100.000,- yang hanya akan diberikan apabila 

pendapatan bunga meningkat dan diberikan seminggu setelahnya. Oleh sebab 

itu, apabila diakumulasikan antara gaji dan bonus karyawan yang diterima dari 

kios bunga masih belum mencapai angka yang ditetapkan pada UMK Kota 

Batu. 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada 

pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang telah ditentukan. 

Berdasarkan observasi yang saya lakukan, pemberian insentif ini tidak 

mengalami permasalahan. Seperti pemberian uang lembur yg di berikan oleh 

UD. Kios Bunga Barokah terhadap karyawan, uang tersebut langsung 

diberikan setelah pekerjaan karyawan selesai, pemberian insentif karyawan 

berupa uang yang berjumlah antara Rp 25.000,- hingga Rp. 50.000,-. 

Tujuan perusahaan dapat terwujud melalui kerjasama yang baik antar 

karyawan dan keharmonisan dalam menjaga hubungan sosial. Berdasarkan 

pengamatan, beberapa karyawan di UD. Kios Bunga Barokah memiliki 
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konflik atau persaingan yang kurang sehat dengan sesama karyawan maupun 

perusahaan. Konflik dikategorikan menjadi dua, yaitu konflik fungsional dan 

disfungsional. Pada kenyataannya konflik yang dapat diminimalisir terdapat 

pada konflik fungsional yang memberikan dampak positif terhadap aktivitas 

perusahaan. 

Sementara itu, konflik difungsional yang telah terjadi dapat 

mendorong terhambatnya aktivitas kerja di Kios Bunga Barokah. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya ketegangan yang diciptakan karena pengaruh 

senioritas kayawan. Karyawan yang sudah bekerja lebih lama di kios tersebut 

membantu memberikan arahan kepada juniornya atau karyawan dengan masa 

kerja lebih dari satu tahun, namun masih belum mampu melakukan pekerjaan 

sesuai dengan kehendak pemiliki kios. Pemberian arahan diartikan sebagai 

perintah atau gertakan oleh karyawan junior, yang berimbas pada ketegangan 

dan kerenggan hubungan antara karyawan senior dan junior. Selain itu, 

benturan kepribadian yang dikarenakan perbedaan budaya dan sudut pandang 

membuat karyawan membentuk kelompok-kelompok kecil yang dianggap 

sejalan dengan jalan pikiran dan kepribadian kelompok tersebut. Hal ini 

berakibat pada menurunnya produktivitas kerja karyawan apabila karyawan 

yang berbeda kelompok menyelesaikan tugas bersama. Sehingga, dengan 

demikian konflik yang terjadi mendorong karyawan untuk tidak bekerja secara 

maksimal. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian mengenai “Pengaruh Kompensasi dan Konflik Kerja Karyawan 

Terhadap Kinerja Karyawan UD. Kios Bunga Barokah Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kompensasi, konflik kerja dan kinerja karyawan di UD. Kios 

Bunga Barokah Batu? 

2. Apakah kompensasi dan konflik kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan di UD. Kios Bunga Barokah Batu?  

3. Diantara kompensasi dan konflik kerja manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan UD. Kios Bunga Barokah Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan untuk memperoleh 

pemahaman lebih jelas dan terarah maka penulis memberi batasan variabel 

Kompensasi, pada kompensasi finansial secara langsung. Variabel Konflik, 

pada konflik antar individu. Selain itu, objek penelitian adalah karyawan di 

UD. Kios Bunga Barokah Batu, sejumlah 30 orang. Variabel kinerja pada 

seluruh karyawan tetap yang bermasa kerja lebih dari 1 tahun.   

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi, konflik kerja, dan kinerja karyawan 

UD. Kios Bunga Barokah. 

2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kompensasi dan konflik kerja 

terhadap kinerja karyawan UD. Kios Bunga Barokah. 

3. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UD. Kios Bunga Barokah 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada perusahaan 

tersebut dalam mencari pemecahan masalah yang dihadapi berkaitan 

dengan kompensasi dan konflik kerja yang terjadi di dalam perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan 

memberikan perbandingan, serta dapat mengembangkan informasi 

selanjutnya. 

 


