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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini didalam persaingan global, perusahaan memiliki tujuan untuk 

mencapai keunggulan, baik keunggulan untuk bersaing dengan organisasi lain 

maupun untuk dapat tetap mempertahankan eksistensi perusahaan. Tercapainya 

tujuan perusahaan tidak hanya tergantung dari peralatan modern, sarana dan 

prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Karena sumber daya manusia merupakan 

pelaku utama dalam setiap aktivitas-aktivitas perusahaan. 

Perusahaan harus memberikan perhatian penting terhadap sumber daya 

manusia. Karena karyawan akan bekerja dengan dengan maksimal apabila 

mendapatkan kebahagiaan dalam bekerja yang akan berdampak positif berupa 

peningkatan kinerja. Umar (2003:16) mengatakan bahwa cara meningkatkan 

kinerja pada suatu organisasi dilihat dari kompensasi dan disiplin kerja. 

Keinginan dari seorang karyawan dalam bekerja ialah mendapatkan 

kompensasi yang sesuai dengan harapan. oleh Hasibuan (2012:118) yang 

menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang semakin baik akan mendorong 

karyawan untuk bekerja dengan semakin baik dan produktif.  Hal ini dapat 

dipahami karena salah satu tujuan seseorang bekerja adalah mengharapkan 

kompensasi dari organisasi dimana ia bekerja, sedangkan pihak perusahaan 

mengharapkan karyawan memberikan kinerja terbaik bagi organisasi. 
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Disiplin kerja juga penting untuk ditegakkan dalam suatu perusahaan. Bagi 

perusahaan, adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib dan 

kelancaran pelaksanaan tugas sehingga diperoleh hasil yang optimal. Bagi 

karyawan, disiplin kerja akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan 

semangat kerja karyawan juga bertambah. Hal ini membuat karyawan dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan penuh kesadaran dan meningkatkan 

kinerjanya (Sutrisno, 2009:88). 

Peneliti melakukan penelitian di Golden Swalayan Tulungagung, yang 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail. Golden Swalayan 

Tulungagung telah berdiri sejak tahun 1998. Selama beroperasi Golden Swalayan 

Tulungagung tidak luput dari permasalahan yang berhubungan dengan kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan pada salah satu bagian kerja pada Golden Swalayan 

Tulungagung yakni bagian merchandising terindikasi belum optimal. Bagian 

merchandising  Golden Swalayan Tulungagung terdiri dari 38 karyawan, yang 

memiliki tanggungjawab berkaitan tentang pengendalian (manajemen) persediaan 

barang dagang. 

Karyawan bagian merchandising ini cenderung tidak melakukan tugas 

dengan baik dan terdapat sebagian tugas dari karyawan ini yang tidak mampu 

diselesaikan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Karyawan bagian 

merchandising memiliki tanggungjawab terhadap persediaan barang dagang yang 

ada di rak display. Setiap 2 jam sekali karyawan harus melakukan pengecekan 

terhadap ketersediaan barang dagang pada rak display. Apabila persediaan barang 

dagang yang ada di rak display berkurang, karyawan harus segera melakukan 



3 
 

pengisian kembali. Pada prakteknya karyawan merchandising Golden Swalayan 

Tulungagung terkadang lalai dan tidak melakukan pengecekan ketersediaan 

barang dagang pada rak display secara berkala. Akibatnya rak display yang 

barang dagang nya berkurang tidak segera diisi kembali bahkan dibiarkan kosong. 

Golden Swalayan Tulungagung mengharapkan karyawannya untuk 

senantiasa teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi 

karyawan merchandising masih belum mampu memenuhi harapan perusahaan. 

Karena masih terdapat sebagian karyawan merchandising yang tidak teliti dan 

berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Hal tersebut diperkuat dengan data pada 

tabel 1.1 dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Jumlah Barang Rusak (Kategori Barang Pecah Belah) 

Golden Swalayan Tulungagung 

            Tahun 2017 

Bulan 
Jumlah Barang yang 

Diterima (Unit) 
Jumlah Barang 

yang Rusak (Unit) 
Presentase 

Januari 4.000 97 2% 
Februari 4.000 89 2% 

Maret 4.000 56 1% 

April 4.000 50 1% 

Mei 4.000 95 2% 

Juni 4.000 96 2% 

Juli 4.000 125 3% 

Agustus 4.000 127 3% 

September 4.000 251 6% 

Oktober 4.000 109 5% 

November 4.000 226 5% 

Desember 4.000 216 5% 

Sumber : Golden Swalayan Tulungagung 

Berdasarkan data jumlah barang pecah belah yang rusak tersebut dapat 

diketahui bahwa kualitas kinerja karyawan bagian merchandising cenderung 

menurun. Sepanjang 6 bulan pertama pada tahun 2017 setiap bulannya rata-rata 
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terjadi kerusakan barang sebanyak 1% hingga 2% dari 4.000 unit barang yang 

diterima. Namun 6 bulan setelahnya yakni dimulai dari bulan Juli jumlah barang 

yang rusak mengalami peningkatan, dengan total kerusakan sebanyak 3% hingga 

6% per bulan dari 4.000 unit barang yang diterima dari supplier. Dengan jumlah 

kerusakan tertinggi terjadi pada bulan September yakni sebanyak 6%, padahal 

tingkat kerusakan yang ditolerir perusahaan maksimal sebanyak 3%.  

Ketidakmampuan karyawan bagian merchandising untuk memenuhi target 

pekerjaan yang telah ditetapkan lainnya yakni tidak tercapainya target 

penyelesaian pemberian label barang dagang (labelling). Hal tersebut dibuktikan 

dengan data target dan realisasi penyelesaian labelling barang dagang berikut ini: 

Tabel 1.2 

Target dan Realisasi Penyelesaian Labelling Barang Dagang 

Bulan Juli 2017- Desember 2017 

Bulan 

Target 

Labelling 

Barang Dagang 

(Unit) 

Realisasi 

Labelling 

Barang Dagang 

(Unit) 

Deviasi 

Selisih % 

Juli 68.640 61.204 7.436 11 % 

Agustus 68.640 63.492 5.148 7 % 

September 68.640 64.636 4.004 6 % 

Oktober 68.640 57.200 11.440 17 % 

November 68.640 56.056 12.584 18 % 

Desember 68.640 54.340 14.300 21 % 

Sumber: Golden Swalayan Tulungagung 

  Tabel 1.2 diatas menunjukkan bawasannya sepanjang bulan Juli 2017 

hingga Desember 2017 karyawan bagian merchandising Golden Swalayan 

Tulungagung tidak mampu memenuhi target penyelesaian labelling barang 

dagang yang telah ditetapkan yakni sebanyak 68.640 unit per bulan. Selama bulan 

Juli 2017 hingga September 2017 jumlah realisasi labelling barang dagang masih 

cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya di tiga bulan terakhir di tahun 
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2017 yakni bulan Oktober hingga Desember jumlah realisasi labelling barang 

dagang mengalami penurunan secara berkala. 

Permasalahan kinerja lainnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu 

adalah adanya keterlambatan penyelesaian laporan stock opname. Karyawan 

bagian merchandising memiliki tugas untuk menyusun laporan stock opname 

tentang persediaan barang di gudang secara fisik, dimana untuk tenggat 

penyelesaian laporan stock opname adalah per tanggal 1 tiap bulannya. Pada 

kenyataanya, karyawan seringkali tidak mampu menyelesaikan laporan stock 

opname tepat pada waktu nya. Sepanjang tahun 2017 penyelesaian laporan stock 

opname rata-rata mengalami keterlambatan selama 2 hingga 3 hari dari tenggat 

waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan penyusunan laporan stock opname ini 

dapat mengakibatkan terhambatnya sirkulasi (kelancaran) aktivitas pembelian dan 

penjualan barang dagang. 

Selama ini pihak manajemen Golden Swalayan Tulungagung melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Usaha yang dilakukan 

diantaranya adalah pemberian kompensasi, berupa gaji pokok yang diberikan tiap 

bulannya. Gaji pokok yang diterima karyawan bagian merchandising berkisar  

antara Rp 850.000,- sampai dengan Rp 1.450.000,- per bulan. Tetapi gaji pokok 

yang diterima karyawan bagian merchandising Golden Swalayan Tulungagung 

tersebut masih berada dibawah upah minimum kabupaten (UMK) Tulungagung 

tahun 2017, yakni sebesar Rp 1.600.000,- ( sumber : www.gajiumr.com). Dengan 

gaji yang masih berada di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Tulungagung 

ini, hanya cukup dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. 
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Golden Swalayan Tulungagung selain memberikan gaji pokok tiap 

bulannya, juga memberikan beberapa bentuk kompensasi lain kepada 

karyawannya. Kompensasi lainnya tersebut antara lain berupa upah lembur dan 

tunjangan hari raya (THR). Karyawan yang bekerja pada hari libur nasional dan 

pada hari-hari libur lain yang ditetapkan, dihitung sebagai kerja lembur oleh 

perusahaan dan akan mendapatkan upah lembur sebesar Rp 10.000,- per jamnya. 

Namun, sebagian karyawan merasa bahwa upah lembur yang diterima tidak 

sebanding dengan beban kerja. Kemudian untuk tunjangan hari raya (THR) yang 

diterima karyawan setiap tahunnya adalah sebesar Rp 110.000,-, jumlah ini dirasa 

karyawan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pada saat hari Raya 

Idul Fitri. Karena pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga-harga 

kebutuhan pokok cenderung melonjak tinggi, sementara tunjangan hari raya 

(THR) yang diberikan perusahaan cukup minim. 

Permasalahan-permasalahan tentang minim nya kompensasi yang 

dibayarkan perusahaan ini, berdampak negatif terhadap kinerja karyawan, 

sehingga kinerja karyawan cenderung menurun. Karena karyawan merasakan 

masih kurangnya dorongan yang diberikan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja mereka. Notoatmodjo (2003:153) menyatakan bahwa besar kecilnya 

kompensasi dapat mempengaruhi kinerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. 

Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar para karyawan akan 

memperoleh kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Akan tetapi bila kompensasi diberikan tidak memadai atau kurang tepat, kinerja 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan akan menurun. 
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Masalah lain yang disinyalir menjadi penyebab belum maksimalnya kinerja 

karyawan bagian merchandising Golden Swalayan Tulungagung adalah 

rendahnya disiplin kerja karyawan. Rendahnya disiplin kerja karyawan bagian 

merchandising ditunjukkan oleh ketidaktaatan karyawan terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku di dalam perusahaan. Berdasarkan tingkat 

kehadiran/absensi, masih didapati banyak karyawan merchandising  yang mangkir 

kerja tanpa keterangan yang jelas (alfa) dan tingkat keterlambatan karyawan yang 

cukup tinggi. Hal ini meyebabkan banyak target pekerjaan yang tidak selesai tepat 

waktu. Adanya permasalahan tersebut diperkuat dengan data kehadiran karyawan 

sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Daftar Hadir Karyawan Bagian Merchandising Golden Swalayan 

Tulungagung 

Tahun 2017 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Absensi 

Karyawan (Alfa) 
Terlambat 

Januari 38 9 24 

Februari 38 12 21 

Maret 38 12 27 

April 38 6 26 

Mei 38 8 25 

Juni 38 10 24 

Juli 38 7 20 

Agustus 38 10 35 

September 38 13 29 

Oktober 38 9 26 

November 38 11 28 

Desember 38 5 20 

Total 112 305 

        Sumber : Golden Swalayan Tulungagung 
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Tabel 1.3 menjelaskan bahwasannya sepanjang tahun 2017 karyawan bagian 

merchandising yang tidak hadir tanpa keterangan atau alfa mencapai total 

sebanyak 112 orang. Banyaknya karyawan bagian merchandising yang mangkir 

kerja tanpa alasan yang jelas ini, mengindikasikan bahwa karyawan tidak taat 

tehadap peraturan kerja. Karena dalam standart operating procedure (SOP) 

Golden Swalayan Tulungagung telah disebutkan, bahwa karyawan yang tidak 

masuk kerja wajib izin terlebih dahulu kepada supervisor. Kenyataannya 

peraturan ini masih dilanggar oleh sebagian karyawan. 

Tabel 1.3 diatas juga menunjukkan bahwa karyawan merchandising kurang 

taat terhadap aturan waktu, karena rata-rata tingkat keterlambatan karyawan 

merchandising Golden Swalayan Tulungagung cukup tinggi di setiap bulannya, 

hingga mencapai total 305 orang sepanjang tahun 2017. Keseluruhan total 

keterlambatan tersebut diperoleh dari jumlah karyawan yang terlambat setiap 

harinya dan dijumlahkan pada setiap bulannya. Jumlah keterlambatan yang paling 

tinggi yaitu pada bulan Agustus, hingga mencapai 35 orang. 

Tidak hanya dari data kehadiran, ketidaktaatan karyawan bagian 

merchandising terhadap peraturan yang berlaku pada perusahaan juga dapat 

dilihat dari data pelanggaran kerja karyawan periode bulan Juli 2017 sampai 

dengan bulan Desember 2017 dibawah ini: 
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Tabel 1.4 

Data Pelanggaran Kerja Karyawan Bagian Merchandising Golden 

Swalayan Tulungagung 

Periode Juli 2017- Desember 2017 

Bulan Pelanggaran 
Jumlah 

Pelanggar 

Juli 
1. Terlambat kembali ke tempat kerja. 13 

2. Meninggalkan toko untuk keperluan pribadi. 6 

Agustus 
1. Terlambat kembali ke tempat kerja. 13 

2. Meninggalkan toko untuk keperluan pribadi. 5 

September 
1. Terlambat kembali ke tempat kerja. 11 

2. Meninggalkan toko untuk keperluan pribadi. 6 

Oktober 
1. Terlambat kembali ke tempat kerja. 12 

2. Meninggalkan toko untuk keperluan pribadi. 7 

November 
1. Terlambat kembali ke tempat kerja. 12 

2. Meninggalkan toko untuk keperluan pribadi. 7 

Desember 
1. Terlambat kembali ke tempat kerja. 11 

2. Meninggalkan toko untuk keperluan pribadi. 4 

Sumber: Golden Swalayan Tulungagung 

 

Tabel 1.4 tersebut menunjukkan bahwasannya sepanjang periode Juli 2017 

hingga Desember 2017, setiap bulannya terdapat karyawan yang melanggar 

peraturan kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Antara lain, karyawan terlambat 

kembali ke tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan merchandising 

kurang taat terhadap aturan waktu. Karena masih terdapat karyawan yang 

mengulur- ulur waktu kembali ke tempat kerja saat jam istirahat usai. Selain itu, 

masih ada karyawan yang meninggalkan toko untuk keperluan pribadi pada saat 

jam kerja berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan kurang taat 

terhadap peraturan kerja yang ditetapkan perusahaan. Karena dalam standart 

operating procedure (SOP) telah disebutkan, bahwa setelah absensi masuk, 

karyawan Golden Swalayan Tulungagung tidak boleh lagi keluar/meninggalkan 

toko untuk keperluan pribadi. 
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Ketidaktaan- ketidaktaatan karyawan merchandising tehadap peraturan 

seperti yang telah dijelaskan diatas, tentunya dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Hasibuan (2012 : 193), kedisiplinan merupakan fungsi operatif 

manajemen sumber daya manusia yang penting karena semakin baik disiplin 

karyawan, semakin tinggi kinerja yang dicapai.
 

Sebaliknya, semakin rendah 

disiplin kerja karyawan maka semakin rendah pula pencapaian kinerja yang 

diraih.
 

Pihak Golden Swalayan Tulungagung sudah membuat peraturan yang 

mengatur perilaku dalam pekerjaan. Dalam standart operating procedure (SOP) 

telah dijelaskan bahwa karyawan wajib mengutamakan etika dalam bekerja dan 

harus mampu bekerja kooperatif dengan mematuhi perintah/arahan atasan. Dalam 

aspek ketaatan terhadap perilaku dalam pekerjaan ini, masih ada sebagian 

karyawan merchandising yang tidak taat. Terdapat karyawan yang tidak bekerja 

kooperatif dan tidak mematuhi perintah/arahan supervisor, bahkan cenderung 

acuh tak acuh. Padahal supervisor merchandising telah berupaya memberikan 

briefing (arahan kerja) dengan baik. Ketidaktaatan karyawan ini dapat 

mengakibatkan pekerjaan- pekerjaan pada bagian merchandising menjadi tidak 

dapat terselesaikan dengan maksimal. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Kompensasi dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Merchandising Golden 

Swalayan Tulungagung”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompensasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan bagian 

merchandising Golden Swalayan Tulungagung ? 

2. Apakah kompensasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan bagian merchandising Golden Swalayan Tulungagung ? 

3. Manakah variabel yang paling berpengaruh diantara kompensasi dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan bagian merchandising Golden 

Swalayan Tulungagung ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat untuk membatasi jangkauan penelitian yang akan 

dilakukan sehingga penelitian dapat lebih fokus. Batasan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Variabel kompensasi yang diteliti menggunakan indikator kompensasi 

finansial. 

2. Objek yang diteliti difokuskan pada karyawan tetap bagian merchandising 

Golden Swalayan Tulungagung dengan masa kerja minimal 1 tahun. 

Karena karyawan yang telah bekerja selama 1 tahun telah menjadi 

karyawan tetap dan sudah mendapatkan tunjangan dari perusahaan. 
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskiripsikan kompensasi, disiplin kerja dan kinerja karyawan

bagian merchandising Golden Swalayan Tulungagung.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi dan disiplin kerja

terhadap kinerja karyawan bagian merchandising Golden Swalayan

Tulungagung.

3. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja

karyawan bagian merchandising Golden Swalayan Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak manajemen Golden Swalayan Tulungagung untuk 

mengevaluasi kinerja karyawan, terutama untuk meningkatkan kinerja 

karyawan melalui kompensasi dan disiplin kerja. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan perbandingan 

dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama. 


