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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pada masa krisis ekonomi yang sulit dan berkepanjangan seperti sekarang, 

banyak perusahaan baik yang bergerak dalam bidang industri maupun yang 

bergerak dibidang jasa saling berlomba satu sama lain agar dapat terus bersaing 

dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis yang semakin ketat ini. 

Untuk mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis, perusahaan 

harus melakukan usaha-usaha yang mengarah kepada pencapaian kualitas dan 

kuantitas yang baik dari barang atau jasa yang dihasilkannya. Agar dapat 

mencapai hal tersebut, perusahaan dituntut untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerjanya semaksimal mungkin sehingga diharapkan apa yang menjadi 

tujuan dari perusahaan tersebut tercapai. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peningkatan efisiensi dan 

efektivitas kerja yang dapat dilakukan perusahaan meliputi peningkatan  efisiensi 

dan efektifitas dari semua faktor produksi yang terdapat dalam perusahaan yang 

bersangkutan. Faktor produksi yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia 

(Man), Sumber Daya Alam (Material), Mesin (Machine), Modal (Money), 

Metode (Method), dan Pasar (Market). 

Sumber Daya Manusia (Man) sebagai salah satu faktor produksi yang 

memegang peranan penting dalam segala aktivitas perusahaan karena manusia 

adalah faktor yang dapat memanfaatkan dan mengendalikan semua faktor 

produksi yang lain agar dapat berjalan sebaik mungkin. 

Peran dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi tidak dapat 

disamakan dengan peran sumber daya lainnya karena memiliki karakteristik unik, 

yaitu bahwa setiap individu memiliki keinginan yang berbeda, tujuan hidup yang 

berbeda, dan memiliki persepsi tentang arti kerja yang berbeda, sehingga 

mengakibatkan sikap mereka dalam bekerja juga berbeda, serta pengelolaan 

sumber daya yang juga tidak sama. 
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Seiring dengan perkembangan organisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin menghendaki perlakuan yang lebih manusiawi bagi para pegawai 

dalam suatu organisasi, saat ini manusia dengan segala potensi yang dimilikinya 

dianggap sebagai kekayaan (asset) perusahaan yang harus di dayagunakan secara 

optimal guna mencapai tujuan perusahaan. 

Pada umumnya setiap perusahaan menghendaki agar para pegawainya 

dapat memberikan potensi kerja yang tinggi didalam melaksanakan pekerjaannya. 

Dalam hal ini perusahaan harus menyadari bahwa prestasi maksimal tidak dapat 

timbul dengan sendirinya, melainkan harus didorong atau dirangsang sebagai 

suatu motivasi bagi para pegawai. Oleh karena itu, perusahaan selanjutnya harus 

berupaya untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar para pegawainya dapat 

bergairah dalam melakukan pekerjaannya, salah satunya dengan cara pemberian 

balas jasa berupa kompensasi untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

Secara umum tujuan kompensasi adalah untuk memotivasi pegawai dalam 

membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Pemberian kompensasi ini perlu 

dikelola dengan baik oleh perusahaan, karena akan memhubungani produktivitas 

kerja pegawai. Dimana, perusahaan menyadari bahwa motivasi kerja pegawai 

akan memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Dalam kenyataannya 

pemberian kompensasi tidak selalu berjalan dengan baik,  hal ini masih terjadi 

ketidakadilan dalam pemberian kompensasi terhadap pegawai Dinas Kesehatan 

Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hal ini kiranya yang perlu perhatian bagi banyak 

instansi atau perusahaan dalam pemberian kompensasi kepada pegawai.  

 Pemberian imbalan atau kompensasi ini bisa berbentuk finansial maupun 

non finansial. Sistem kompensasi yang baik dapat merangsang timbulnya motivasi         

kerja pegawai maka sudah sewajarnya instansi mampu mengelola sistem 

kompensasinya dengan sebaik-baiknya. Jika sistem kompensasi ini dikelola 

dengan baik, maka sistem imbalan ini dapat membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan-tujuannya. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian “HUBUNGAN PEMBERIAN 

KOMPENSASI DENGAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI RUMAH SAKIT 

HASAN SADIKIN” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Melalui pemberian kompensasi diharapkan apa yang menjadi kebutuhan 

para pegawai dapat terpenuhi sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut 

para pegawai dapat termotivasi dalam melakukan seluruh pekerjaanya dengan 

baik. Berdasarkan uraian singkat diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kompensasi yang diberikan Rumah Sakit Hasan Sadikin pada 

para pegawai? 

2. Bagaimana  motivasi kerja para pegawai pada Rumah Sakit Hasan 

Sadikin? 

3. Seberapa kuat hubungan kompensasi dengan motivasi kerja pegawai pada 

Rumah Sakit Hasan Sadikin? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi tentang hubungan pemberian 

kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai Rumah Sakit Hasan Sadikin 

Bandung yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kompensasi yang diberikan Rumah Sakit Hasan 

Sadikin pada para pegawai? 

2. Untuk mengetahui motivasi kerja para pegawai pada Rumah Sakit Hasan 

Sadikin? 



 4 

3. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan kompensasi dengan motivasi 

kerja pegawai pada Rumah Sakit Hasan Sadikin? 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian dapat 

memberikan kegunaan bagi : 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

manajemen perusahaan dalam menerapkan sistem pemberian kompensasi 

yang lebih baik. 

2. Bagi Mahasiswa 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan antara teori 

yang telah diberikan pada masa kuliah dengan kenyataan yang ada dan 

juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis serta untuk 

menerapkan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan. 

3. Bagi Pihak lain 

Dapat berguna sebagai penambah referensi, yaitu untuk pengembangan 

ilmu pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan manajemen. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

a. Kerangka Pemikiran 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam segala aktivitas perusahaan dan menjadi syarat mutlak bagi 

keberadaan suatu perusahaan karena begitu pentingnya, maka manusia perlu 

diberikan perhatian yang diwujudkan secara nyata, yaitu dengan cara memenuhi 

kebutuhuannya. 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, 

baik yang bersifat fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan seseorang cenderung 

mengalami peningkatan sesuai dengan status sosialnya sehingga suatu perusahaan 

perlu memahami perubahan dan perkembangan kebutuhan individu agar 

perusahaan tersebut dapat mengetahui motivator yang tepat. Oleh karena itu,  
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perusahaan perlu memahami dan memenuhi kebutuhan para pegawainya. 

Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui pemberian imbalan yang tepat secara 

teknis operasionalisasinya dapat memotivasi para pegawainya. 

 Manusia bekerja untuk mendapatkan imbalan guna memenuhi 

kebutuhannya. Imbalan yang diharapkan adalah kompensasi  yang adil bagi para 

pegawainya. 

Pengertian kompensasi menurut Hasibuan (2003:118): 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, 

barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai 

imbalan jasa atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

 

 Menurut Sastrohadiwiryo (2003:181) pengertian kompensasi adalah: 

“Kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut 

telah memberikan sumbangan tenaga kerja dan pikiran demi 

kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

  

 Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kompensasi merupakan 

suatu bentuk balas jasa yang berupa financial maupun non financial yang 

dibayarkan kepada pegawai atas kontribusinya terhadap perusahaan. 

 Kompensasi menurut Mangkunegara (2004;85) terdiri dari: 

1. Kompensasi langsung (finansial)  

 Yaitu sistem balas jasa yang mempunyai hubungan langsung dengan 

 pekerjaannya,  terdiri dari gaji, upah dan insentif. 

2. Kompensasi tidak langsung (non finansial) 

 Yaitu sistem balas jasa yang tidak mempuyai hubungan langsung dengan 

 pekerjaannya. Misalnya keuntungan (benefit) dan pelayanan (service). 

 Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga pegawai dengan 

baik. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup akan mengakibatkan 

ketidakpuasan sehingga akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan 

dari pegawai, mogok kerja, dan meningkatnya absensi dan perputaran pegawai. 

Kompensasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan kurangnya daya 
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kompetensi dan menimbulkan kegelisahan perasaaan bersalah, dan suasana yang 

tidak nyaman di kalangan pegawai. 

Jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan 

pegawai, sementara itu pegawai telah memberikan tenaga dan pemikiran untuk 

kemajuan perusahaan, maka akan mengakibatkan menurunnya motivasi kerja 

pegawai. Mengingat pentingnya motivasi kerja pegawai bagi perusahaan, maka 

kebijaksanaan kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan harus sesuai dengan 

keinginan dan pemenuhan kebutuhan pegawai. Adapun pengertian motivasi 

menurut Hasibuan (2003;143) yaitu : 

“Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk 

mencapai kepuasan” 

 

Sedangkan menurut Robbins dan Judge (2007:222) mengemukakan bahwa: 

“Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya ”. 

Indikator-indikator dari motivasi kerja, menurut Teori Maslow yang 

dikutip oleh Saydam (2000 ; 335) adalah : 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan sosial 

4. Kebutuhan penghargaan 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

 Memotivasi bukanlah hal yang mudah, baik memahami apalagi 

menerapkannya. Akan tetapi yang jelas adalah bahwa dengan motivasi yang tepat, 

para pegawai akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi 

mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi para 

anggota organisasi tersebut akan terpelihara pula.  
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 Seorang pegawai akan memiliki semangat kerja yang tinggi apabila 

perusahaan mampu memenuhi kebutuhan serta kepuasan secara materil dan 

nonmateril yang diperolehnya sebagi imbalan dari jasa yang diberikan oleh 

pegawai. 

 

b. Hipotesis  

 Dari  uraian di atas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut : 

“Jika kompensasi dirasakan tepat memenuhi kebutuhan pegawai, maka 

motivasi kerja pegawai akan tinggi”. 

 

1.6 Metode Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan 

penulis adalah metode deskriptif. 

 Moh. Nazir (2003:54) mengemukakan bahwa: 

 “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

 Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara 

sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara 

variable yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hubungan 

kompensasi terhadap motivasi kerja pegawai di Rumah Sakit Hasan Sadikin. 

 Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Literatur (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data 

dengan membaca dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam 

literatur-literatur dan catatan tulisan yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang menjadi bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Studi Lapangan (Field Research), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

cara mengadakan kunjungan langsung di perusahaan yang dijadikan 

sebagai objek penelitian, dengan cara : 
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a. Wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara langsung 

dengan pihak intern perusahaan yang terkait atau dengan 

memberikan daftar pertanyaan kepada pihak perusahaan yang 

kemudian akan dijawab pada kesempatan lain. 

b. Kuesioner, suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan 

daftar pernyataan kepada responden, dengan harapan mereka akan 

memberikan respon terhadap daftar pernyataan tersebut. 

c. Observasi, pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat langsung terhadap data yang ada di perusahaan. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang berlokasi di 

Jalan Pasteur No. 38 Bandung – 40161. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


