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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1       Latar Belakang Masalah 

        Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat menuntut setiap 

perusahaan untuk terus mengembangkan kemampuannya agar dapat  bertahan dalam 

persaingan. Hampir semua bidang usaha termasuk industri percetakan pun mengalami 

persaingan yang ketat. Persaingan ketat tersebut diiringi dengan banyaknya 

perusahaan percetakan berskala sedang dan besar yang tidak mampu bertahan dalam 

persaingan khususnya di kota Bandung. Hal ini bisa dilihat pada tabel: 

Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan Percetakan 

Tahun 2010 2011 2012 

Jumlah Perusahaan 36 32 9 

       Sumber : BPS Kota Bandung 

Bila ditinjau dari tabel di atas, jumlah perusahaan percetakan di Bandung mengalami 

penurunan yang signifikan. Banyaknya perusahaan media online yang memiliki 

fungsi serupa dengan media percetakan merupakan salah satu penyebab terjadinya 

persaingan yang semakin ketat dalam menawarkan produk dan jasanya. 

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia cetak 

perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik (Ariefyanto, 2012). Guna 

menghadapi persaingan tersebut, perusahaan yang masih bertahan perlu 

mengembangkan keunggulan bersaingnya. 

Salah satu perusahaan percetakan yang masih berdiri di kota Bandung adalah 

PT Granesia. Granesia merupakan perusahaan percetakan yang menurut hasil 

observasi peneliti merupakan perusahaan yang cenderung bersifat padat karya. Pada 

umumnya sebuah perusahaan yang bersifat padat karya keberhasilannya sangat 



2 
 

ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Pemimpin perusahaan PT Granesia pun 

memahami hal tersebut. Namun selama tiga tahun terakhir kinerja karyawan PT 

Granesia tidak sesuai dengan harapan, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
Gambar 1.1 : Penilaian Kinerja PT. Granesia 

Sumber: PT. Granesia 

 

Bila dilihat dari gambar 1.1, terdapat fluktuasi hasil penilaian kinerja (HPK) 

karyawan di PT Granesia. Fluktuasi yang terjadi ditentukan oleh beberapa faktor. 

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan dan pimpinan, menunjukan 

bahwa ada 2 faktor yang sepertinya sangat mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu 

kompensasi dan promosi jabatan. Hasil wawancara pun menemukan bahwa karyawan 

sering mengeluhkan tentang besaran maupun sistem kompensasi yang diterapkan 

oleh perusahaan. Selain itu PT. Granesia pun melakukan promosi jabatan hanya 

apabila terdapat karyawan yang pensiun atau mengundurkan diri. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan berjalan sangat lambat dan terbatas. Hal 

ini menyebabkan karyawan kurang termotivasi untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 

Secara teoritis, jika kompensasi yang diberikan tepat maka kinerja karyawan 

akan semakin baik, sebaliknya jika kompensasi yang diberikan tidak tepat maka 
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kinerjanya akan semakin buruk (Hasibuan, 2012). Begitupun dengan promosi jabatan. 

Apabila kesempatan untuk dipromosikan relatif kecil atau hampir tidak ada maka 

gairah kerja, semangat kerja, disiplin, dan prestasi kerja karyawan akan menurun 

(Hasibuan, 2012). 

Parisahuda (2006), menemukan bahwa kompensasi yang terdiri dari upah, 

insentif, tunjangan, fasilitas, promosi jabatan, dan lingkungan kerja, berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja kerja karyawan. Apabila pekerja merasa bahwa mereka 

tidak memperoleh imbalan yang wajar, sangat mungkin mereka tidak akan bekerja 

keras. Manajemen dan para pekerja perlu sama-sama menyadari kaitan yang sangat 

erat antara tingkat upah dan gaji dengan tingkat kinerja karyawan (Siagian, 2008). 

Yinawati (2007) menemukan bahwa kompensasi sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Kompensasi yang diberikan secara tepat akan 

meningkatkan kinerja karyawan dan begitupun sebaliknya.  

Selain kompensasi, faktor promosi jabatan pun turut mempengaruhi fluktuasi 

kinerja karyawan. Promosi jabatan merupakan salah satu faktor yang dapat 

merangsang karyawan agar mau meningkatkan kinerjanya untuk perusahaan (Mathis 

dan Jackson, 2006).  

Kesarinaldi (2010) menemukan bahwa promosi sangat berpengaruh terhadap 

motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang berdampak langsung kepada kinerja 

yang dihasilkan karyawan. Apabila ada kesempatan bagi setiap karyawan 

dipromosikan berdasarkan asas keadilan dan objektivitas, karyawan akan terdorong 

bekerja giat, disiplin, dan berprestasi kerja sehingga sasaran perusahaan dapat dicapai 

(Hasibuan, 2012:107). 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa PT. Granesia perlu memahami faktor 

yang mempengaruhi kinerja dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan 

untuk menyelidiki pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap kinerja 

karyawan di PT. Granesia. 
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1.2   Identifikasi Masalah 

        Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis akan mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan oleh PT Granesia 

2. Bagaimana pelaksanaan promosi jabatan karyawan di PT Granesia 

3. Bagaimana tingkat kinerja yang dihasilkan karyawan di PT Granesia 

4. Seberapa besar pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap 

kinerja karyawan di PT Granesia 

 

1.3   Maksud dan Tujuan Penelitian 

        Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

mengenai hubungan kompensasi dan promosi jabatan dengan kinerja karyawan di PT 

Granesia. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana sistem kompensasi yang diterapkan oleh PT Granesia 

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi jabatan karyawan di PT 

Granesia 

3. Mengetahui tingkat kinerja yang dihasilkan karyawan di PT Granesia 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi dan promosi jabatan, 

terhadap kinerja karyawan di PT Granesia 

 

 

 



5 
 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

        Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang 

berkepentingan, antara lain : 

1. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari hubungan kompensasi dan 

promosi jabatan dengan kinerja karyawan yang dapat berguna bagi kemajuan 

PT Granesia 

2. Penelitian yang dilakukan penulis dapat membandingkan teori dan praktek 

yang ada di lapangan. 

3. Sebagai bahan kajian dan pengembangan manajemen sumber daya manusia 

khususnya mengenai hubungan kompensasi dan promosi jabatan dengan 

kinerja karyawan. 

 

1.5   Kerangka Pemikiran 

        Perkembangan teknologi yang pesat, membuat persaingan antar perusahaan 

semakin meningkat, hal tersebut membuat perusahaan harus mengembangkan 

keunggulan bersaingnya. Salah satu faktor penting yang menentukan organisasi 

mampu menciptakan keunggulan bersaingnya adalah faktor sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang unik, karena manusia memiliki 

pikiran, perasaan, status, kebutuhan, keinginan, dan latar belakang yang berbeda. 

Berdasarkan hal tersebut diperlukan proses pengelolaan sumberdaya manusia secara 

tepat, untuk mendapatkan kinerja yang tinggi dari para karyawan (Hasibuan, 2010). 

        Secara teoritis kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang dianggap 

sangat penting adalah kompensasi dan promosi jabatan. Kedua hal tersebut dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Kinerja dianggap sebagai suatu 

konsep yang menunjukan adanya kaitan antara output dengan waktu yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja (Ravianto, 2001) . 
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Kompensasi dijelaskan sebagai semua pendapatan yang berbentuk materil 

atau non-materil, yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan 

atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan untuk perusahaan (Hasibuan, 2012). 

Secara garis besar kompensasi dapat dikategorikan ke dalam dua golongan besar, 

yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung 

adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang dia lakukan untuk perusahaan. Contohnya : gaji, insentif, bonus, tunjangan 

jabatan (Sofyandi, 2008). Sedangkan kompensasi tidak langsung adalah pemberian 

kompensasi kepada karyawan sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan karyawan. Tentunya pemberian kompensasi ini tidak berkaitan 

langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Contohnya : 

tunjangan, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan perusahaan (Sofyandi, 2008). 

Mathis dan Jackson (2006) mengatakan bahwa ada 2 filosofi kompensasi yang 

biasanya dianut oleh perusahaan, yaitu orientasi pemberian hak dan orientasi kinerja. 

Kedua orientasi tersebut memiliki penekanan yang berbeda tentang peningkatan 

kinerja karyawan. 

Filosofi orientasi pemberian hak memberikan kenaikan otomatis dalam hal 

kompensasi untuk para karyawan setiap tahunnya. Bukan hanya gaji pokok, mereka 

juga yakin bahwa semua program insentif dan tunjangan harus berlanjut dan 

ditingkatkan, tanpa menghiraukan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan (Mathis dan 

Jackson, 2006). Owen (dalam Wiludjeng, 2007) mengatakan bahwa perusahaan harus 

meningkatkan investasi kepada karyawan, agar karyawan bisa menghasilkan output 

yang lebih baik. 

Filosofi orientasi kinerja membuat organisasi tidak menjamin kompensasi 

untuk karyawan akan bertambah secara otomatis. Kompensasi yang diterima oleh 

karyawan akan berbeda sesuai dengan kinerja yang dihasilkan karyawan tersebut. 

Karyawan yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan kenaikan kompensasi yang 

besar. Sedangkan karyawan yang memiliki kinerja rendah akan mendapat sedikit, 

atau bahkan tidak mendapatkan kenaikan kompensasi sedikitpun (Mathis dan 
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Jackson, 2006). Pemberian kompensasi yang didasarkan pada kinerja akan 

mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan kinerja lebih tinggi 

(As’ad, 2008). 

Siagian (2008) mengatakan bahwa promosi adalah perpindahan karyawan 

untuk menempati pekerjaan yang memiliki tanggung jawab lebih besar, hierarki 

jabatan lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih tinggi. Sebagian besar karyawan 

menantikan promosi. Pengusaha menganggap promosi sebagai kesempatan untuk 

memberikan penghargaan atas kinerja karyawan, dan untuk mengisi posisi yang 

kosong didalam perusahaan. Selain itu promosi jabatan juga digunakan sebagai alat 

untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, 

dan meningkatkan kinerjanya (Hasibuan, 2012). 

Organisasi pada umumnya menggunakan dua kriteria utama dalam 

mempertimbangkan seseorang untuk dipromosikan, yaitu prestasi kerja dan 

senioritas. Promosi yang didasarkan pada prestasi kerja mengunakan hasil penilaian 

atas kinerja atau prestasi yang dihasilkan oleh karyawan bersangkutan, dengan 

demikian promosi tersebut bisa dianggap sebagai penghargaan organisasi atas 

karyawannya (Siagian, 2008:170). Sedangkan promosi berdasarkan seniortitas adalah 

proses promosi yang dilakukan dengan mempertimbangkan lamanya masa kerja 

karyawan tersebut di dalam perusahaan, karyawan yang telah lama bekerja akan 

mendapatkan prioritas utama untuk mendapatkan promosi jabatan (Hasibuan, 2012). 

Parisahuda (2006), menemukan bahwa kompensasi yang terdiri dari upah, 

insentif, tunjangan, fasilitas, promosi jabatan, dan lingkungan kerja, berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja kerja karyawan. Boughton dan Maycunich dalam Rivai 

(2011:399) mengatakan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas kinerja 

adalah dengan menghubungkan kompensasi dan penghargaan dengan pertumbuhan 

dan perkembangan karyawan. Jika semua hasil diperkuat dan dihargai, mereka akan 

ikhlas melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara berulang. 

Pendekatan ini meningkatkan kinerja, keterlibatan dan perkembangan karyawan. 
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Tolak ukur suatu kinerja dianggap baik atau tidak, bisa dilihat dari berbagai 

aspek, seperti kualitas kerja, kuantitas kerja, kedisiplinan, ketepatan waktu, dan 

dampak interpersonal. Jika hasilnya memiliki nilai yang baik, dianggap kinerja 

karyawan tersebut telah baik, dan begitupun sebaliknya (Hasibuan:2012). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk menguji : Hubungan 

Kompensasi dan Promosi jabatan dengan Kinerja karyawan di PT Granesia 

 

1.6       Metode Penelitian 

        Jenis penelitian adalah eksplanatori. Sugiyono (2007:10) mengatakan 

penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Jenis penelitian eksplanatori ini 

untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variable 

independent terhadap variable dependent baik secara parsial maupun simultan yang 

ada dalam hipotesis tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. 

Granesia. Kuesioner disebar keseluruh anggota populasi, dengan demikian jumlah 

kuesioner yang kembali dapat diolah merupakan jumlah sampel dalam penelitian ini. 

 

1.7    Sumber Data 

        Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer yang berasal dari pengisian kuesioner oleh sejumlah responden. Hasil 

pengisian kuesioner tersebut selanjutnya akan digunakan peneliti guna menganalisa 

hubungan kedua variabel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 
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1. Library Research 

Membaca dan mengumpulkan data melalui buku-buku yang tersedia di 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

2. Field Research 

Peninjauan ke perusahaan untuk memperoleh data dan informasi secara 

nyata mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti dengan cara : 

a. Wawancara, mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak 

yang terlibat 

b. Pengamatan, pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan 

dengan mengamati dan memahami berbagai gejala yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Penulis melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. 

 

1.8   Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.8.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. Granesia yang terletak di Jl.Soekarno 

Hatta no 147 Bandung. 

1.8.2 Waktu Penelitian 

Peneliti melaksanakan penelitian ini pada bulan september 2013 sampai 

dengan selesainya penelitian ini. 

 


