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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia merupakan salah satu hal penting yang 

dibutuhkan perusahaan atau organisasi karena sumberdaya manusia 

merupakan penggerak bagi sebuah perusahaan atau organisasi dalam 

mengembangkan sebuah organisasi. Selain itu manajemen sumberdaya 

manusia juga bertugas untuk menciptakan kinerja terbaiknya bagi 

perusahaan dan karyawan.  

Faktor penting dalam mengelola sumberdaya manusia adalah 

mengenai bagaimana kinerja karyawan. Kinerja karyawan menurut 

Mangkunegara (2007) adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 

secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Keberhasilan sebuah 

perusahaan sangat ditentukan dari hasil setiap karyawan atau sumber daya 

manusianya baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja yang baik dari 

karyawan dalam bekerja juga tidak lepas dari kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan kepada karyawan.   

Menurut Siagian (2009) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan, yaitu kompensasi, lingkungan kerja budaya organisasi, 

kepemimipinan, motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi 

dan lain lain. Dengan kompensasi yang baik dan disiplin kerja yang tinggi, 
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maka akan tercipta sebuah kinerja yang tinggi yang sesuai dengan apa 

yang diharapkan perusahaan. Kompensasi adalah bagian penting untuk 

berbagai fungsi manajemen sumber daya manusia yang menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan, terutama dalam menunjang karyawan 

untuk mencapai tingkat kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Dessler (2009), kompensasi karyawan adalah setiap bentuk 

imbalan yang diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh karyawan itu berupa gaji, upah dan insentif. Kompensasi 

menurut Hasibuan (2008) menyatakan bahwa kompensasi adalah semua 

bentuk imbalan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak 

langsung sebagai bentuk balas jasa yang diberikan karyawan kepada 

perusahaan. Kompensasi juga sering dikatakan sebagai suatu penghargaan 

yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Dengan mengasumsikan 

bahwa uang dapat digunakan untuk mendorong karyawan untuk lebih giat 

lagi dalam bekerja.  

Kompensasi dibedakan menjadi kompensai finansial dan 

kompensasi non finansial. Kompensasi finansial adalah kompensasi yang 

berupa uang yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa yang sudah 

dilakukan karyawan. Kompensasi non finansial adalah segala sesuatu yang 

berbentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa selain 

uang, yaitu lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri.  

Menurut Mondy (2008), pemberian kompensasi dapat berupa 

kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial 
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dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kompensasi finansial langsung dan 

kompensasi finansial tak langsung. Kompensasi finansial langsung dapat 

berupa gaji, upah, dan insentif. Gaji yang cukup akan membuat karyawan 

merasa tenang karena dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Pemberian gaji yang sesuai dengan yang dilakukan karyawan 

dipekerjaannya maka akan meningkatkan kinerja karyawan karena 

karyawan merasa apa yang dia lakukan untuk perusahaan dihargai.  

 Selain itu kinerja karyawan juga di pengaruhi oleh tingkat 

kedisiplinan karyawan di perusahaan tempatnya bekerja. Apabila 

karyawan di suatu perusahaan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi 

maka akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan dan karyawan 

itu sendiri, namun apabila karyawan memiliki kedisiplinan yang rendah 

maka dapat merugikan karyawan dan perusahaan, karena disiplin sangat 

mempengaruhi bagaimana kinerja karyawan yang bertujuan untuk 

meningkatkan profit suatu perusahaan.  

 Displin kerja menurut Hasibuan (2003) menyatakan bahwa 

kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku dalam 

perusahaan. Moenir (dalam Tohardi, 2002) menyatakan bahwa perlu 

adanya disiplinisasi, yaitu untuk menciptakan keadaan disuatu lingkungan 

kerja yang tertib, berdaya guna, dan berhasil guna melalui sistem peraturan 

yang tepat.  
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 Dari teori – teori diatas terdapat keterkaitan antara variabel 

kompensasi finansial, disiplin kerja dan kinerja karyawan dengan 

didukung penelitian yang terdahulu. Menurut Sisilia Naibaho, dkk ( 2016 ) 

dari hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kompensasi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.  

UD. Sri Rejeki Tuban berdiri pada tahun 2014 adalah usaha dagang 

yang memproduksi batu kumbung. Batu kumbung adalah bahan bangunan 

pengganti batu bata merah yang saat ini semakin langka di Kabupaten 

Tuban. Batu kumbung diyakini akan membuat bangunan menjadi lebih 

kokoh dan kuat untuk bahan dasar bangunan daripada batu bata merah.  

Kinerja karyawan UD. Sri Rejeki pada tahun 2017 termasuk kinerja yang 

cukup. Artinya karyawan masih belum mampu menyelesaikan target yang 

diberikan perusahaan yaitu 2000 batu kumbung per hari dan hampir setiap hari 

hanya mampu menghasilkan kurang lebih 1000 – 1600 batu kumbung saja. 

Karyawan belum mampu menyelesaikan target yang diberikan perushaan 

karena berbagai faktor yang ada seperti masalah kompensasi yang diberikan 

dan juga masalah disiplin kerja yang masih terbilang cukup.  

Kinerja karyawan secara kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu 

masih belum sesuai dengan apa yang ditetapkan UD. Sri Rejeki. Karyawan 

belum bisa menyelesaikan target yang diberikan perusahaan sesuai dengan 

waktu yang telah di tetapkan. Karyawan menyelesaikan target biasanya 2 

hari atau 3 hari yang berarti lebih dari hari yang ditentukan untuk 

menyelesaikan target.  
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Adapun data produksi di UD. Sri Rejeki dapat dilihat pada tabel 1.1 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Produksi UD. Sri Rejeki Tahun2017 

Bulan 

Target batu 

kumbung per 

orang 

Hari kerja 

Realisasi batu 

kumbung yang 

dihasilkan per 

hari 

Presentase 

Januari 63 batu 26 hari 1200 batu 20% 

Februari 63 batu 26 hari 1500 batu 24% 

Maret 63 batu 26 hari 1350 batu 22% 

April 63 batu 26 hari 1300 batu 21% 

Mei 63 batu 26 hari 850 batu 14% 

Juni 63 batu 26 hari 1100 batu 18% 

Juli 63 batu 26 hari 1500 batu 24% 

Agustus 63 batu 26 hari 1000 batu 16% 

September 63 batu 26 hari 1450 batu 24% 

Oktober 63 batu 26 hari 1550 batu 25% 

November 63 batu 26 hari 1500 batu 24% 

Desember 63 batu 26 hari 1350 batu 22% 

Sumber data: UD. Sri Reje ki 2017 

Pada bulan januari karyawan hanya mampu menghasilkan 1200 batu 

kumbung. Bulan februari karyawan hanya mampu menghasilkan 1500 batu 

kumbung. Bulan maret karyawan menghasilkan 1350 batu kumbung. Pada 

bulan april karyawan menghasilkan 1300 batu kumbung. Bulan mei karyawan 

menghasilkan 850 batu kumbung. Pada bulan juni karyawan hanya mampu 

menghasilkan 1100 batu kumbung. Pada bulan juli karyawan hanya mampu 

menghasilkan 1500 batu kumbung. Pada bulan agustus karyawan hanya 

mampu menghasilkan 1000 batu kumbung. Pada bulan september karyawan 

hanya mampu menghasilkan 1450 batu kumbung. Pada bulan oktober 

karyawan hanya menghasilkan 1550 batu kumbung. Pada bulan november 

karyawan hanya menghasilkan 1500 batu kumbung dan pada bulan desember 

karyawan hanya mampu menghasilkan 1350. 
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Kompensasi yang diberikan oleh UD. Sri Rejeki hanya kompensasi 

finansial langsung yang berupa gaji, upah lembur dan bonus. Gaji yang 

diberikan berjumlah 480.000 rupiah setiap minggunya. Upah yang akan 

diberikan oleh perusahaan jika karyawan lembur dalam bekerja dengan 

maksimal jam kerja 3 jam. Upah diberikan per jamnya dengan jumlah 

20.000 rupiah per jamnya. Selain itu UD. Sri Rejeki juga memberikan 

bonus kepada karyawannya jika karyawan mampu menyelesaikan 

pekerjaan melebihi target yang diberikan perusahaan, yaitu mampu 

menghasilkan batu kumbung lebih dari 2000 batu kumbung per harinya. 

Bonus yang diberikan berjumlah 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah.   

Disiplin kerja karyawan UD. Sri Rejeki adalah disiplin yang cukup. 

Artinya bahwa tidak semua karyawan UD. Sri Rejeki disiplin dalam 

pekerjaannya. Karyawan UD. Sri Rejeki masih sering melakukan 

pelanggaran terhadap peraturan yang ada di perusahaan dan karyawan juga 

masih sering menyepelekan waktu dalam berkeja.  

Data absensi di UD. Sri Rejeki tahun 2017 seperti jumlah karyawan 

yang datang terlambat, karyawan yang meninggalkan lokasi tanpa izin dan 

karyawan yang tidak masuk kerja tanpa izin dapat dilihat pada tabel 1.2 

dibawah ini: 
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Tabel 1.2 

Data Absensi Karyawan 2017 

Bulan 

Total 

karyawan 

(orang)  

Total 

hari 

kerja 

(hari) 

Datang 

terlambat 

(orang) 

Meninggalkan 

lokasi tanpa 

izin 

(orang) 

Tidak 

masuk 

tanpa izin 

(orang) 

Januari 32  26 5  3  3  

Februari 32  26  4  5  4 

Maret 32  26  3  2  2  

April 32  26 7  2  4 

Mei 32  26  4  4  3  

Juni 32  26 5  3  2  

Juli 32  26  6  3 4  

Agustus 32  26  5 6  6  

September 32   26  7  4  2  

Oktober 32  26  8  2  3  

November 32   26  5  2  4  

Desember 32  26  4  5  5  

Sumber data: UD. Sri Rejeki 2017 

Dari data absensi karyawan pada tahun 2017 dapat diketahui bahwa 

masih masih banyak karyawan yang sering datang terlambat. Karyawan 

yang datang terlambat paling banyak terdapat pada bulan oktober dengan 

jumlah 8 orang. Karyawan yang meninggalkan lokasi tanpa izin paling 

banyak terdapat pada bulan agustus dengan jumlah 6 orang. Karyawan 

yang tidak masuk tanpa izin terdapat pada bulan agustus dengan jumlah 6 

orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua karyawan 

UD. Sri Rejeki disiplin dalam bekerja.  

Alasan karyawan datang terlambat karena lokasi tambang lumayan jauh 

dari pemukiman warga dan membutuhkan waktu tempuh sekitar kurang 

lebih 30 menit. Mengingat lokasi tambang yang berada di pedesaan, terdapat 

beberapa karyawan yang memiliki sawah dan juga beberapa memiliki 

hewan ternak seperti sapi. Sehingga karyawan dengan tiba – tiba akan 

meninggalkan lokasi tanpa izin hanya untuk mengairi sawah atau memberi 
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makan hewan ternaknya. Karyawan lebih memilih meninggalkan lokasi 

tanpa izin karena karyawan merasa bahwa waktu yang diperlukan hanya 

sebentar, padahal menurut pemilik hal tersebut tetap berpengaruh terhadap 

target batu kumbung yang dihasilkan karyawan.  

Beberapa karyawan UD. Sri Rejeki juga sering tidak masuk tanpa izin. 

Karyawan yang tidak masuk tanpa izin, terkadang dengan sengaja 

terlambat memberitahu kepada pemilik. Hal tersebut seringkali dilakukan 

jika musim panen di sawah yang membuat karyawan tidak masuk kerja 

tanpa izin atau dengan alasan lainnya.  

 Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti ingin meneliti lebih 

lanjut dengan mengangkat judul “Pengaruh Kompensasi Finansial dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada UD. Sri Rejeki Tuban” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana 

pengaruh kompensasi financial langsung dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat disajikan beberapa masalah pokok: 

1. Bagaimana kinerja karyawan, kompensasi finansial dan disiplin kerja 

pada karyawan UD. Sri Rejeki? 

2. Apakah kompensasi finansial dan disiplin kerja karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan UD. Sri Rejeki? 

3. Diantara variabel kompensasi finansial dan disiplin kerja, variabel manakah 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD. Sri Rejeki? 
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C. Batasan Masalah 

   Batasan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak terlalu melebar dari yang sudah 

ditentukan. Batasan masalah pada peneltian ini sebagai berikut: 

1. Variabel kompensasi finansial yang diteliti menggunakan kompensasi 

finansial langsung 

2. Objek yang diteliti difokuskan pada karyawan bagian produksi yang 

memiliki masa kerja minimal 1 tahun. 

 

D. Tujan Penelitian 

 Dari perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi finansial, disiplin kerja karyawan 

dan kinerja karyawan pada UD. Sri Rejeki. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi finansial dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan UD. Sri Rejeki. 

3. Untuk menjelaskan variabel yang paling berpengaruh antara 

kompensasi finansial dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada UD. Sri Rejeki. 
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E. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi antara lain:

1. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi,

bahan masukan dan bahan pertimbangan perusahaan dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan

perusahaan terkait kompensasi finansial, disiplin kerja, dan kinerja

karyawan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi finansial dan

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.


