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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Dalam era persaingan global, keberadaan sumber daya manusia yang 

handal memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan sumber daya yang 

lain. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki 

oleh suatu organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi 

keberhasilan suatu organisasi tersebut. Sumber daya manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, 

dimana prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi 

kepuasannya (Hasibuan, 2003:244) . 

Sedangkan Wirawan (2009:66), berpendapat bahwa standar kinerja 

adalah tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara 

individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Standar kinerja 

setiap karyawan harus diberitahukan kepada karyawan sebagai pedoman 

melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya karyawan selalu 

berpedoman pada standar kinerjanya dan standar prosedur dalam pelaksanaan 

tugasnya. Kemudian kinerja karyawan dievaluasi oleh penilai secara periodik 

dan dibandingkan dengan standar kinerjanya. Hasil evaluasi kinerja (berupa 

keunggulan dan kelemahan) direkam dalam instrumen evaluasi kinerja. Hasil 

ini menjadi rekaman kinerja karyawan yang kemudian digunakan untuk 

mengambil keputusan sebagai penilaian tentang dirinya. 
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Upaya 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. 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. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2001:155). Masalah kompensasi 

merupakan fungsi manajemen personalia yang paling sulit dan 

membingungkan. Tidak hanya karena pemberian kompensasi merupakan 

salah satu tugas yang paling kompleks, tetapi juga merupakan salah satu 

aspek yang berarti paling baik bagi karyawan maupun organisasi. Bila 

perusahaan tidak memperhatikan kompensasi bagi karyawannya maka akan 

semakin besar kemungkinan bagi perusahaan untuk kehilangan sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi dan berperan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta 

tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian hubungan 
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kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh karyawan 

sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora, 2004:441). 

Gaji, insentif, dan tunjangan merupakan bentuk dari imbalan yang 

diterima karyawan. Imbalan merupakan apa yang diterima oleh para 

karyawan sebagai ganti kontribusi karyawan kepada organisasi (Simamora, 

2004). Imbalan dapat digolongkan menjadi dua macam imbalan yaitu, 

imbalan non finansial dan imbalan finansial. Imbalan non finansial 

merupakan imbalan yang dinilai di dalam dan dari karyawan sendiri yang 

berupa perasaan yang berbeda yang dialami karyawan sebagai akibat dari 

kinerja karyawan pada pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Imbalan 

finansial merupakan imbalan yang berupa finansial yang terdiri dari gaji, 

upah, insentif, bonus, dan tunjangan. 

Fenomena kinerja karyawan yang ada di PT. Polowijo Gosari Gresik 

mengalami penurunan pada bagian produksi pupuk dolomit. Beberapa faktor 

menjadi pemicu penurunan produksi pupuk dolomit perusahaan. Salah 

satunya adalah keterlambatan gaji yang mengakibatkan karyawan merasa 

dirugikan. Kondisi ini sangat memberatkan para karyawan karena kebijakan 

tersebut tidak memperhatikan alasan seorang karyawan tidak masuk kerja. 

Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kontrak kerja dan 

jangka waktu penerimaannya. Seorang menerima gaji pada umumnya 

diberikan pada setiap akhir bulan dan jumlahnya tetap (Haryono, 2003 dalam 

Rahayu, 2012). 
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Perusahaan telah berupaya untuk menetapkan target produksi sesuai 

dengan kemampuan karyawan. Namun realita yang di terima pada PT 

Polowijo Gosari Gresik karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 

sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh perusahaan. Kejadian ini sering 

terjadi dan berdampak pada kerugian perusahaan. Fenomena ketepatan waktu 

yang tidak sesuai ini merugikan banyak pihak termasuk perusahaan dalam 

bidang finansial, sehingga produktivitas kerja karyawan menurun. Hal 

tersebut menyebabkan tidak tercapainya target perusahaan. 

Kondisi selanjutnya terjadi pada kualitas kinerja karyawan PT. 

Polowijo Gosari Gresik. Karyawan akan berlomba lomba menyelesaikan 

tugas dengan cepat dan terburu buru tanpa memperhitungkan kualitas yang di 

hasilkan. Hasibuan (2007:87), menyatakan bahwa  penilaian kualitas kerja 

karyawan adalah kegiatan manajemen untuk mengevaluasi perilaku dan hasil 

kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Dua hal yang 

dievaluasi dalam menilai kinerja karyawan berdasarkan penelitian diatas yaitu 

perilaku dan kualitas kerja karyawan. Yang dimaksud dengan penilaian 

perilaku yaitu kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, 

dedikasi dan partisipasi karyawan PT. Polowijo Gosari Gresik. Sedangkan 

kualitas kerja adalah suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang 

dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya. 

Dalam aktivitasnya di perusahaan selama ini, pihak manajemen telah 

menetapkan target pencapaian produksi pupuk dolomit yang harus dicapai, hal 

tersebut menjadi salah satu indikator dalam pengukuran kinerja para 
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karyawan. Adapun untuk mengenai jumlah target dan realisasi jumlah 

produksi pupuk dolomit pada PT. Polowijo Gosari Gresik, secara lengkap 

dapat disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Jumlah Produksi Pupuk dolomit 

Pada PT. Polowijo Gosari Gresik Tahun 2011 Sampai 2015 

 

Tahun Target 

(sak) 

Realisasi 

(sak) 

2011 50.000 65.907 

2012 50.000 44.765 

2013 50.000 42.186 

2014 50.000 40.261 

2015 50.000 33.092 

Sumber: PT. Polowijo Gosari Gresik, 2015 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 tingkat 

kesesuaian atas pencapaian target perusahaan bahkan melebihi batas yang telah 

di tentukan oleh PT. Polowijo Gosari Gresik. Hal ini membawa dampak yang 

sangat baik untuk PT. Polowijo Gosari Gresik. Namun pada tahun 2012 sampai 

2015 terlihat ketidaksesuaian atas pencapaian target yang telah ditetapkan oleh 

PT. Polowijo Gosari Gresik. 

Kondisi tersebut menandakan adanya penurunan atas pencapaian kinerja 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan. Apabila dikaitkan dengan 

kebijakan kompensasi selama ini PT. Polowijo Gosari Gresik telah 

memberikan gaji berkisar antara Rp.3.000.000-Rp. 3.500.000. Hal itu sesuai 

dengan upah minimun kerja regional Jawa Timur tahun 2017 yaitu sebesar 

Rp.3.293.506. Keadaan yang semakin sulit yakni pemberian gaji oleh PT. 

Polowijo Gosari Gresik selama ini selalu mengalami keterlambatan yang 
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merugikan karyawan dan menurunkan semangat kerja karyawan. Jika 

karyawan tidak menyelesaikan target yang di berikan PT. Polowijo Gosari 

Gresik maka akan mempengaruhi pomotongan gaji kepada karyawan di PT. 

Polowijo Gosari Gresik karena target produksi pupuk dolomit tidak akan 

mencapai hasil yang sesuai. 

Penelitian Baharuddin (2009) mengenai pengaruh kompensasi finansial 

dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan PT. Hadji Kalla, menyatakan 

bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi finansial 

dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini mengambil sampel dari populasi dengan 

menggunakan kuesioner kepada beberapa karyawan PT. Polowijo Gosari 

Gresik bagian produksi pupuk dolomit yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun. 

Penyusunan sistem kompensasi ini tidaklah mudah, perusahaan harus 

memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi besar kecilnya kompensasi yang akan diberikan. 

Dengan begitu perusahaan akan memberikan kompensasi yang adil dan layak 

pula kepada karyawannya. 

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 di PT. POLOWIJO GOSARI 

GRESIK”. 
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B. Rumusan Masalah 

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

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompensasi finansial dan non finansial serta kinerja karyawan 

pada PT. Polowijo Gosari Gresik? 

2. Apakah kompensasi finansial dan non finansial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Polowijo Gosari Gresik? 

3. Diantara variabel kompensasi finansial dan non finansial, variabel 

manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Polowijo Gosari Gresik? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam 

permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas 

mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam kasus ini. Adapun batasan-

batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 1). Pengambilan data di 

lakukan pada karyawan bagian produksi pupuk dolomit yang masa kerjanya  

di atas 2 tahun.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial dan non finansial serta 

kinerja karyawan pada PT. Polowijo Gosari Gresik. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh signifikan kompensasi finansial 

dan non finansial terhadap kinerja karyawan PT. Polowijo Gosari Gresik. 
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3. Untuk menguji diantara variabel  kompensasi finansial dan non finansial 

yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Polowijo 

Gosari Gresik. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

   Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam mengambil 

kebijakan mengenai pemberian kompensasi sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. Bagi pihak lain  

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh perusahaan lain 

dalam meningkatkan kinerja kerja karyawan dengan memberikan kompensasi 

yang di terima karyawan. 

  




