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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan Terbatas Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik 

negara (BUMN) yang sudah berdiri sejak tahun 1953 dengan nama DIKA. PT. 

KAI bergerak dalam penyelenggaraan layanan transportasi darat yang tersebar di 

beberapa pulau di Indonesia yaitu, Sumatra, Jawa, dan kedepannya akan 

dikembangkan di Kalimantan. Untuk pulau Jawa sendiri PT. KAI memiliki 9 

daerah operasional (DAOP) dengan rincian sebagai berikut, DAOP 1 Jakarta, 

DAOP 2 Bandung, DAOP 3 Cirebon, DAOP 4 Semarang, DAOP 5 Purwokerto, 

DAOP 6 Yogyakarta, DAOP 7 Madiun, DAOP 8 Surabaya dan DAOP 9 Jember. 

Setiap Daerah Operasional memiliki fungsi sebagai pengelola sumber daya 

manusia, pendayagunaan keuangan, pemeliharaan jalur rel, dan juga pemasaran. 

DAOP 8 Surabaya merupakan kantor pusat yang membawahi dan 

mengawasi segala aktifitas dan kinerja para karyawan dari stasiun Blitar untuk 

batas barat hingga stasiun Bangil untuk batas timur. Setiap stasiun dipimpin oleh 

seorang Kepala Stasiun yang memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja karyawan 

di tiap daerah. Dalam pemeliharaan jalur rel dan jembatan DAOP 8 Surabaya 

setidaknya memiliki 95 karyawan yang bertugas dalam pemeriksaan yang disebut 

sebagai Juru Penilik Jalur (JPJ).  

Menjadi satu-satunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa 

transportasi kereta api tidak menjadi jaminan akan terpenuhinya tingkat kepuasan 
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kerja karyawan yang mana hal tersebut akan memicu penurunan produktivitas, 

peningkatan turn over karyawan, dan absensi karyawan (Ashar, 2014). Kepuasan 

kerja sendiri merupakan sikap seorang karyawan terhadap apa yang diterimanya, 

dalam hal ini ada indikasi yang menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan kerja di 

lingkungan PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya.  

Tabel 1.1 Jumlah karyawan keluar PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 

No. Tahun Jumlah 

1 2015 9 Orang 

2 2016 11 Orang 

3 2017 14 Orang 

Jumlah 34 Orang 

Sumber: Divisi SDM Daop 8 Surabaya (2018) 

Dari data diatas dapat dilihat adanya peningkatan karyawan keluar dalam 

tiga tahun terakhir, seperti dijelaskan sebelumnya adanya turn over karyawan 

menjadi salah satu akibat dari ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. 

Penyebab ketidakpuasan itu sendiri beragam yaitu, pekerjaan itu sendiri, 

supervisi, rekan kerja, lingkungan kerja, dan jabatan. 

Presepsi karyawan terhadap kelima hal tersebut dapat meningkatkan atau 

menurunkan tingkat kepuasan kerja mereka. Pekerjaan yang diasumsikan terlalu 

berat dengan upah rendah dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja begitupun jika 

pekerjaan diasumsikan ringan dengan upah yang tinggi. Selain itu pemberian 
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kompensasi yang adil dan merata kepada karyawan juga dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan. 

Kompensasi merupakan segala bentuk balas jasa yang diterima oleh 

karyawan atas apa yang telah ia berikan kepada perusahaan. Kompensasi yang 

diterima dapat berupa kompensasi finansial maupun non-finansial. Kompensasi 

finansial meliputi gaji, upah, insentif, dan tunjangan, sedangkan kompensasi non-

finansial meliputi segala bentuk kompensasi selain uang, yaitu fasilitas, 

kewenangan, tanggung jawab, dan jam kerja yang fleksibel. 

Setiap daerah kerja Juru Penilik Jalur PT. KAI DAOP 8 Surabaya 

memiliki jam kerja, area kerja, dan lingkungan kerja yang berbeda. Seluruh 

petugas juru penilik jalur diharuskan siap menerima tugas dalam situasi dan 

kondisi apapun. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan, salah seorang petugas 

penilik jalur menyatakan bahwa ada kalanya mereka diharuskan kerja diluar jam 

operasional tanpa adanya upah lembur. Hal ini dibenarkan oleh Kepala UPT 

Resor 8.13 Sepanjang dan menurut beliau ada kalanya petugas harus bekerja 24 

jam untuk berjaga di kantor resor. 

Selain itu perbedaan pemberian gaji para petugas juru penilik jalur didasari 

pada lama masa kerja tanpa memasukkan faktor lain. Menurut Humas Div. Jalan 

dan Jembatan DAOP 8, baik gaji maupun kompensasi lain yang diberikan kepada 

para penilik jalur rel cenderung sama meskipun banyak perbedaan dalam jam, 

area, maupun medan yang dihadapi.  
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Hal tersebut dibenarkan oleh bebrapa petugas penilik jalur dan menurut 

mereka yang membedakan pemberian kompensasi hanyalah lama masa kerja. 

Keadaan seperti ini cenderung akan memicu ketidakpuasan bagi karyawan 

sebagaimana disampaikan oleh Adams (2014:360) orang yang menerima gaji 

yang dipresepsikan terlalu kecil dari apa yang dia berikan akan mengalami 

distress atau ketidakpuasan. Mengingat jam kerja yang tidak pasti dan risiko yang 

tinggi seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam pemberian kompensasi. 

Berdasarkan data tersebut pemberian kompensasi finansial tidak selalu 

menjadi alasan mengapa karyawan bertahan dalam suatu perusahaan, banyak 

faktor lain di luar kompensasi finansial yang dapat mempengaruhi kepuasan 

karyawan. Menurut Ashar (2014:357-363) Selain gaji, ada beberapa faktor yang 

perlu ditinjau dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan karyawan antara lain: 

jam kerja yang fleksibel, tingkat keamanan, integritas karyawan, dan pemberian 

fasilitas kepada karyawan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang masalah, 

penelitian ini bermaksud menguji pengaruh kompensasi baik finansial maupun 

non-finansial terhadap kepuasan kerja karywan. Secara spesifik rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakompensasi dan kepuasan kerja di PT. Kereta Api Indonesia 

DAOP 8 Surabaya? 
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2. Apakah ada pengaruh kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja 

karyawan Juru Penilik Jalur Rel Kereta PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 

Surabaya? 

3. Apakah ada pengaruh kompensasi non-finansialterhadapkepuasan kerja 

karyawan Juru Penilik Jalur Rel Kereta PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 

Surabaya? 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah dengan ini peneliti melakukan penelitian 

dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kompensasi dan kepuasan kerja di PT. Kereta Api Indonesia 

DAOP 8 Surabaya 

2. Mengetahui pengaruh kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja 

karyawan Juru Penilik Jalur Rel Kereta PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 

Surabaya 

3. Mengetahui pengaruh kompensasi non-finansial terhadap kepuasan kerja 

karyawan Juru Penilik Jalur Rel Kereta PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 

Surabaya 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini bisa dijadikan landasan dalam mengembangkan model 

penelitian mengenai kompensasi dan kepuasan kerja yang lebih komprehensif 

dengan objek yang lebih luas. 

2. Secara Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan guna menyesuaikan metode pemberian kompensasi bagi karyawan 

operasional PT. Kereta Api Indonesia DAOP 8 Surabaya khususnya dan PT. 

Kereta Api Indonesia pada umumnya. 

3. Secara Akademi 

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi peneliti dalam 

mengembangkan wacana dunia organisasi khususnya dalam pengaruh kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

1.5 Batasan Masalah 

Kompensasi finansial mengacu pada pendapat Martoyo (2000:120) yang 

menyatakan bahwa kompensasi finansial meliputi bayaran yang diterima oleh 

karyawan dalam bentuk gaji, upah, dan insentif. Untuk indikator kompensasi 
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finansial mengacu pada teori Simamora (2004) yang menyatakan bahwa 

kompensasi finansial dapat diukur melalui: gaji, insenfit, dan tunjangan. 

 Teori kompensasi non-finansial Mengacu pada pendapat Rivai (2004:357) 

merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada karyawan selain dalam 

bentuk uang. Untuk indikator kompensasi non-finansial mengacu pada pendapat 

Mangkuprawira (2011:203) dan Simamora (2004) yang menyatakan bahwa 

kompensasi finansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan kerja, bentuk 

pekerjaan yaitu,tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, 

dan rasa pencapaian sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa kebijakan 

yang sehat, supervisor yang kompeten, rekan kerja yang menyenangkan, dan 

lingkungan kerja yang nyaman. 

Kepuasan kerja mengacu pada pendapat Marihot (2010:292), Sutarto 

(2015:120), dan Blum dan Naylor (1986) yang melihat kepuasan kerja sebagai 

sikap yang ditunjukkan oleh karyawan dalam merespon kebijakan perusahaan. 

Untuk indikator kepuasan kerja mengacu pada pendapat Hasibuan (2010:292) 

yang menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat dilihat dari disiplin kerja, moral 

kerja, dan prestasi kerja. 


