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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu aktivitas yang 

penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan pengelolaan sumber 

daya manusia secara efektif dan efisien dapat mendorong tercapainya tujuan 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi peningkatan kinerja ataupun penurunan kinerja pada suatu 

perusahaan. 

Kinerja karyawan merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan. 

Setiawan (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa kinerja 

karyawan merupakan faktor yang penting bagi perusahaan. Kinerja merupakan 

prestasi sesungguhnya yang dicapai seorang karyawan secara kualitas dan 

kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001). Kinerja yang baik dapat 

menunjang tercapainya tujuan perusahaan. 

Handoko (2012) berpendapat, kinerja karyawan dapat ditingkatkan 

melalui kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk uang 

atau bentuk lainnya yang berupa gaji, upah, bonus, insentif dan tunjangan 

lainnya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang cuti dan lain 

sebagainya (Hariandja, 2009). Muljani (2002) menyatakan dalam hasil 
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penelitiannya bahwa sebenarnya karyawan mengharapkan adanya imbalan 

yang memuaskan atas kemampuan, pengetahuan, keterampilan, tenaga dan 

waktu yang diberikannya pada perusahaan. 

Karyawan memiliki tujuan yang berbeda yang melatarbelakangi ketika 

bergabung pada suatu perusahaan. Sebagian besar karyawan menganggap uang 

adalah tujuan mereka bekerja. Sehingga sistem kompensasi menjadi hal yang 

sangat diperhatikan. Mondy (2008) menyatakan kinerja yang baik di dorong 

oleh adanya imbalan yang layak bagi para karyawan dan tim yang paling 

produktif. Handoko (2012) menyatakan apabila kompensasi diberikan secara 

benar, maka akan mendorong karyawan untuk mencapai sasaran-sasaran 

perusahaan dan apabila karyawan menganggap kompensasi yang diterima tidak 

memadai, kinerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan bisa menurun. 

Handoko (2012) berpendapat, disiplin adalah kegiatan manajemen 

untuk melaksanaan standart-standart organisasional. Kedisiplinan harus 

ditegakkan dalam suatu perusahaan. Dalam melaksanakan aktivitas 

perusahaan, peraturan kerja diperlukan sebagai petunjuk kerja bagi karyawan 

sehingga dapat tercipta disiplin kerja. Kurangnya kedisiplinan karyawan dalam 

bekerja dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menurun sehingga 

pelaksanaan disiplin kerja perlu dikelola dengan baik. 

Penelitian dilakukan di PT. Rama Manggala Gas Inti yang merupakan 

bengkel tabung LPG 3 kg yang kegiatannya meliputi retest atau pengetestan, 

repair atau service dan repaint atau pengecatan. Sehingga diharapkan tidak ada 
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lagi tabung-tabung tidak layak edar dimasyarakat yang menimbulkan masalah 

seperti kebocoran. PT. Rama Manggala Gas Inti memiliki standart mutu atau 

kualitas produk yang dihasilkan yaitu tabung LPG kosong dengan berat 4,95 - 

5 kg, sedangkan tabung LPG isi memiliki berat 8 kg yang tentunya juga safety. 

Bagian produksi merupakan bagian yang dituntut untuk mengerjakan 

aktivitas produksi dengan jumlah target tertentu yang telah ditetapkan oleh 

Pertamina. Target inilah yang menjadi sasaran kinerja perusahaan setiap 

bulannya. Berikut merupakan tabel pencapaian kinerja bagian produksi : 

Tabel 1.1 

Pencapaian Kinerja Karyawan Bagian Produksi 

Tahun 2017 

Sumber : PT. Rama Manggala Gas Inti  

Pada PT. Rama Manggala Gas Inti terdapat standart yang dapat 

ditoleransi oleh perusahaan mengenai tabung tidak layak edar yang disebut 

No. Bulan 
Target 

(Unit) 

Pencapaian 

Deviasi 
Tabung 

Siap Edar 

(Unit) 

Afkir 

(Unit) 

1 Mei 48.000 47.160 840 2 % 

2 Juni 48.000  47.160 840 2 % 

3 Juli 48.000  47.160 840 2 % 

4 Agustus 48.000 47.160 840 2 % 

5 September 48.000 47.160 840 2 % 

6 Oktober 48.000 47.160 840 2 % 

Rata-rata  48.000 47.160 840 2 % 
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tabung afkir yaitu sebesar 2%. Berdasarkan data pencapaian kinerja tersebut 

dapat dilihat bahwa rata-rata target setiap bulan dapat terpenuhi. Akan tetapi, 

untuk mencapai target tersebut karyawan harus melakukan lembur tanpa 

diberikan uang lembur dari perusahaan. Berikut merupakan tabel jam kerja 

karyawan: 

Tabel 1.2 

Total Jam Kerja Karyawan 

Bulan Mei – Oktober 

2017 

No. Bulan Jumlah 

Hari 

Kerja 

Jam 

Kerja 

Normal 

Total Jam 

Kerja 

Normal 

Jam 

Kerja 

Lembur  

Total Jam 

Kerja 

Lembur 

1 Mei 27 hari 8 jam 216 jam 3 jam 297 jam 

2 Juni 24 hari 8 jam  192 jam 4 jam 288 jam 

3 Juli 27 hari 8 jam 216 jam 3 jam 297 jam 

4 Agustus 27 hari 8 jam 216 jam 3 jam 297 jam 

5 September 26 hari 8 jam 208 jam 3 jam 286 jam 

6 Oktober 27 hari 8 jam 216 jam 3 jam 297 jam 

Rata-rata 26 hari 8 jam 210 jam 3 jam 293 jam 

Sumber : PT. Rama Manggala Gas Inti 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa karyawan harus bekerja 

selama 11 hingga 12 jam setiap hari, sedangkan jam kerja normal karyawan 

yaitu 8 hingga 9 jam per hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

karyawan melakukan lembur untuk memenuhi target perusahaan. Besarnya gaji 

yang diberikan ditetapkan melalui banyaknya tabung yang diproduksi setiap 

bulannya. Perusahaan menetapkan gaji per tabung yaitu sebesar Rp 1.070,00 

yang akan dikalikan banyaknya jumlah tabung yang diproduksi selama satu 
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bulan. Jadi apabila pencapaian target kecil maka gaji yang diterima karyawan 

pun sedikit. Berikut merupakan tabel gaji karyawan bagian produksi: 

Tabel 1.3 

Gaji Karyawan Bagian Produksi 

Tahun 2017 

No. Bulan 
Target 

(Unit) 
Gaji per Unit Total Gaji 

1. Mei 48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

2. Juni 48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

3. Juli 48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

4. Agustus 48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

5. September 48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

6. Oktober  48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

Rata-rata 48.000 Rp 1.070,00 Rp 51.360.000,00 

 Sumber : PT. Rama Manggala Gas Inti 

 Total gaji dalam satu bulan akan dibagi jumlah karyawan bagian 

produksi yaitu sebanyak 35 orang, dimana setiap karyawan akan menerima gaji 

dengan rata-rata Rp 1.467.428,00. Akan tetapi besarnya gaji yang diterima 

karyawan akan berbeda-beda bergantung pada rajin atau tidaknya karyawan 

tersebut dalam bekerja. Selain itu di PT. Rama Manggala Gas Inti terdapat 

peraturan kerja yang dapat mempengaruhi gaji yang akan diterima karyawan 

yaitu kedisiplinan karyawan dalam bekerja. Dalam hal ini disiplin kerja 

menjadi sangat diperhatikan. Semakin sering karyawan melakukan pelanggaran 

maka semakin besar kemungkinan pemotongan gaji. Berikut merupakan tabel 

pelanggaran karyawan bagian produksi: 



6 
 

 

Tabel 1.4 

Pelanggaran Karyawan Bagian Produksi 

Tahun 2017 

No. Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Jenis Pelanggaran 

Terlambat 

Tidak 

menggunakan 

perlengkapan 

keselamatan 

Merokok 

di tempat 

kerja 

1. Mei 35 orang 29 % 9 % 9 % 

2. Juni 35 orang 34 % 6 % 6 % 

3. Juli 35 orang 23 % 11 % 3 % 

4. Agustus 35 orang 40 % 9 % 3 % 

5. September 35 orang 29 % 9 % 6 % 

6. Oktober 35 orang 26 % 6 % 3 % 

Rata-rata 31 % 8 % 5 % 

Sumber : PT. Rama Manggala Gas Inti  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya ketetapan 

pemotongan gaji, namun masih banyak karyawan yang melakukan 

pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan karyawan yaitu terlambat, 

tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dan merokok ditempat kerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Disiplin Kerja Sebagai 

Variabel Moderasi pada PT. Rama Manggala Gas Inti”. 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini membahas masalah mengenai bagaimana pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja dengan disiplin kerja sebagai variabel 

moderasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

bagian produksi PT. Rama Manggala Gas Inti? 

2. Apakah kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi PT. Rama Manggala Gas Inti? 

3. Apakah disiplin kerja memoderasi pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi PT. Rama Manggala Gas Inti? 

C. Batasan Masalah 

Objek penelitian dibatasi pada karyawan bagian produksi PT. 

Rama Manggala Gas Inti. Dalam penelitian ini membatasi kinerja 

menggunakan pendapat Mangkunegara (2005) dengan indikator kualitas, 

kuantitas dan tanggung jawab. Variabel kompensasi menurut pendapat 

Hariandja (2009) yaitu kompensasi finansial dengan jenis kompensasi 

meliputi gaji, uang lembur, insentif dan asuransi. Sedangkan disiplin kerja 

menurut pendapat Veithzal Rivai (2005) yaitu kehadiran, ketaatan pada 

peraturan kerja, ketaatan pada standart kerja dan tingkat kewaspadaan 

tinggi. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

a. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi PT. Rama Manggala Gas Inti. 
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b. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja

terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Rama Manggala Gas

Inti.

c. Menguji dan menganalisis disiplin kerja dalam memoderasi pengaruh

kompensasi terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT. Rama

Manggala Gas Inti?

E. Manfaat Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam pemberian kompensasi dengan 

disiplin kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Rama 

Manggala Gas Inti. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

pengetahuan mengenai kompensasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan 

serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya di 

bidang manajemen sumber daya manusia. 


