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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di dunia usaha yang semakin pesat menuntut 

setiap perusahaan yang ada untuk terus mengembangkan kemampuannya agar 

dapat memenangkan persaingan. Keadaan persaingan yang cukup kompetitif antar 

perusahaan, mendorong perusahaan-perusahaan untuk berkompetisi ditengah 

perkembangan yang semakin cepat bergulir. Selain persaingan di dunia usaha, 

bidang pendidikan pun mengalami persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat 

tersebut diiringi dengan banyaknya PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Indonesia 

salah satunya yaitu Bandung. Hal ini bisa dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Jumlah Perguruan Tinggi Swata Di Bandung 

Kategori Jumlah 

Akademi 35 

Institut 5 

Politeknik 14 

Sekolah Tinggi 54 

Universitas 19 

Total 107 

Sumber : http://www.pts.co.id/diakses pada tanggal 7 Oktober 2013

Bila ditinjau dari Tabel 1.1 .Banyak PTS tentunya akan 

menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin ketat dalam 

menawarkan program studi dan merekrut calon mahasiswa baru. Salah 
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satu PTS yang ada di Jawa Barat yang tidak luput dari persaingan yang 

semakin ketat tersebut adalah Universitas Widyatama. Guna menghadapi 

persaingan tersebut, tentunya diperlukan keunggulan-keunggulan tertentu. 

  Novialdi (2007:6) mengatakan bahwa keunggulan bersaing dapat 

dicapai dengan meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang ada di 

dalamnya. Agar dapat mencapai tujuannya, sebuah perusahaan harus 

ditunjang dengan kinerja seluruh karyawan yang baik serta dapat 

memberikan prestasi kepada perusahaan apabila karyawan tersebut 

merasakan kepuasan kerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya (Handoko, 2001:193). Selanjutnya 

menurut penelitian Brahmana dan Christina (2008) kepuasan kerja 

merupakan bagian integral dan keberhasilan organisasi. Pegawai akan 

merasa puas dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek 

dirinya menyokong dan sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak 

menyokong, pegawai tidak akan merasa puas (Mangkunegara, 2004:117) 

 Kepuasan kerja adalah sejauh mana individu merasakan secara 

positif atau negative berbagai macam faktor atau dimensi dari tugas-tugas 

dalam pekerjaannya (Hariandja, 2005:209). Menurut penelitian Brahmana 

dan Christina (2008) Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan ekspresi 

bagaimana perasaan seseorang atas pekerjaan dan berbagai aspek lain dari 

pekerjaannya. Dalam beberapa waktu, di Universitas Widyatama terdapat 

fenomena yang mengindikasikan adanya ketidakpuasan kerja. Yakni 

tingkat turnover yang tergolong cukup tinggi. Tingkat turnover di 

Universitas Widyatama selama kurun waktu 2 tahun terakhir, ditampilkan 

pada Tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.2 

Daftar Dosen Diterima di Universitas Widyatama 

Fakultas Tahun Akademik 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014*

FE 10 8 10 10 1 

FBM 6 10 19 13 1 

FT 5 1 6 4  

FB 4 1 1 5  

FDKV 0 1 0 2 1 

Jumlah 25 21 36 34 3 

Sumber : Biro SDM Widyatama 

        Tabel 1.3 

Daftar Dosen Berhenti di Universitas Widyatama 

Fakultas Tahun Akademik 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014*

FE 8 7 2 13 1 

FBM 5 6 5 8  

FT 2 0 6 6  

FB 0 0 1 3  

FDKV 0 2 1 2  

Jumlah 15 15 15 32 1 

*)sampai dengan tanggal 18 Oktober 

Sumber : Biro SDM Widyatama 

Bila di lihat dari table 1.2 , terdapat turnover yang cukup tinggi 

yang mengindikasikan kurangnya kepuasan kerja dosen di Universitas 

Widyatama. Menurut Kreitner dan kinicki, 1989 (dalam Brahmana dan 

Christina, 2008) dampak lain dari ketidakpuasan kerja adalah 

meningkatnya employee turnover rate, yang sangat merugikan organisasi. 



4 

Hal ini juga di dukung hasil interview penelitian dengan beberapa dosen di 

lingkungan Universitas Widyatama bahwa tingkat turnover yang tinggi 

mengindikasikan ketidakpuasan kerja dosen. 

Salah satu faktor terpenting dalam kepuasan kerja adalah  

kompensasi. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga 

mereka mengharapkan dengan bekerja manusia tersebut akan akan 

mendapatkan balas jasa yang setimpal yang akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya balas jasa yang adil dan 

layak yang diterima oleh karyawan, balas jasa karyawan akan akan dapat 

memenuhi kebutuhan fisik, status sosial dan egoistiknya sehingga ia 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya (Hasibuan,2003). 

Untuk mendorong semangat kerja karyawan diperlukan adanya 

hubungan kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan 

karyawan. Karyawan memberikan prestasi kerja yang baik untuk 

kemajuan perusahaan sedangkan perusahaan memberikan kompensasi  

yang sesuai atas prestasi kerja yang telah diberikan karyawan terhadap 

perusahaan. Pemberian kompensasi penting bagi karyawan karena besar 

kecilnya kompensasi merupakan ukuran dari prestasi kerja karyawan, 

apabila sistem kompensasi yang diberikan perusahaan cukup adil untuk 

karyawan akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dalam 

melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab atas masing-masing 

tugas yang diberikan perusahaan. 

Sejak lama studi masalah kompensasi yang dalam kaitannya 

dengan perbedaan individu dengan pengalaman, harapan, dan kemampuan, 

hampir semua orang tidak bereaksi dengan cara yang sama yaitu 

kompensasi (Milkovich and Newman, 1993). Instrument yang utama 

ukuran kepuasan dan kompensasi berdasarkan taraf gaji di Indonesia 

melalui kuesioner tentang kepuasan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa untuk mengukur 

konsep kepuasan dan kompensasi dapat dilakukan secara multidimensional 

dengan memahami penyebab dari kepuasan dan kompensasi (Henemian, 
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1985). Mengingat pentingnya kompensasi kepada karyawan untuk dapat 

memberikan kepuasan kerja karyawan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : 

“PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN 

KERJA DOSEN PADA UNIVERSITAS WIDYATAMA.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan masalah : 

1. Bagaimana tanggapan dosen mengenai kompensasi yang 

ditetapkan oleh Universitas Widyatama ? 

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan kerja dosen Universitas 

Widyatama? 

3. Berapa besar pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja dosen 

Universitas Widyatama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 

telah dirumuskan tersebut : 

1. Untuk mengetahui tanggapan dosen mengenai kompensasi yang 

dilakukan oleh Universitas Widyatama 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja dosen di Universitas 

Widyatama 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap 

kepuasan kerja Universitas Widyatama 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Secara rinci, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1 Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengaruh 

kompensasi terhadap kepuasan kerja dosen Universitas Widyatama 

yang dapat berguna bagi kemajuan Universitas. 

2 Sebagai sumbangan dan saran penulis bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di Universitas Widyatama 

3 Sebagai bahan kajian dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

khususnya mengenai pengaruh Kompensasi terhadap kepuasan 

kerja 

1.5 Definisi Variabel Yang Digunakan 

 Kompensasi

Definisi menurut Rivai (2009:741) menjelaskan pengertian kompensasi 

adalah “Kompensasi adalah sesuatu yang diterima pegawai atau karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka terhadap organisasi atau 

perusahaan”. 

 Kepuasan Kerja 

Pengertian kepuasan kerja menurut Mangkunegara (2007:154) yaitu 

:“Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan, dan prestasi kerja”. 

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas 

hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa 

fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan 

sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi tempat 

ia bekerja. 
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 Kompensasi atau imbalan yang diperoleh digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya sumber daya manusia itu 

adalah terdiri dari  orang-orang secara individu yang mempunyai tingkat 

kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pada umumnya orang 

bekerja adalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah sebabnya 

orang bekerja, dengan bekerja orang tersebut dapat mempunyai balas jasa 

sebagai alat memenuhi kebutuhannya. Kompensasi merupakan suatu 

imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga kerja dimana balas jasa 

tersebut dijadikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

terhadap level status sosialnya. 

 Berdasarkan uraian diatas, menurut definisi mengenai kompensasi 

tersebut, pengertian kompensasi menurut Gomes (2000:129) menyatakan : 

“Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas  jasa 

kerja mereka.” 

Pengertian kompensasi menurut Hasibuan (2007:117) menyatakan : 

“Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan 

atau jasa yang diberikan kepada perusahaan” 

 Berdasarkan pengertian kompensasi diatas, maka dijelaskan bahwa 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pekerja sebagai pertukaran 

pekerjaannya 

 Dengan adanya kompensasi atau balas jasa maka karyawan 

tersebut akan termotivasi untuk bekerja secara lebih baik lagi, dimana 

imbalan atau jasa yang diterima tersebut akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dengan terpenuhi kebutuhannya maka para karyawan akan 

memperoleh kepuasan tertentu. Dengan diperolehnya kepuasan oleh para 

pekerja maka hal tersebut akan proposional dengan kerelaan para pekerja 

dalam melepas kemampuannya. Apabila para pekerja tersebut bekerja 
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lebih baik, maka dalam hal ini pekerja tersebut akan memberikan 

kontribusi yang lebih baik kepada perusahaan dimana tempatnya bekerja.  

Hal ini semestinya disadari oleh sumber daya manusia untuk memelihara 

semangat kerja karyawan yang maksimal. 

Berdasarkan pendapat AA. Anwar Prabu Mangkunegara (2004:117) 

“Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya 

maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan 

pekerjaan, melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, 

kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan karyawan lain, 

penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu 

pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhubungan dengan dirinya 

antara lain umur, kondisi kesehatan, kemampuan dan pendidikan.” 

 Pemberian kompensasi ini merupakan hal yang sangat penting 

yang harus diperhatikan karena dapat menyangkut kelangsungan hidup 

perusahaan. Pekerja yang memiliki gairah kerja yang tinggi maka akan 

dapat memberikan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam suatu perusahaan yang memberikan kompensasi yang 

layak dan adil, maka perusahaan tersebut telah menerapkan kebijaksanaan 

yang penting.  

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“Jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan karyawan 

maka kepuasan kerja akan tinggi.” 

1.7 Metodelogi Penelitian 

 Metode yang dipakai dalam penelitian ini merujuk pada Umar 

(2008) adalah metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 
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ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah Dosen Tetap Universitas Widyatama. Teknik 

sampling (penarikan sampel) yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah teknik Probability Sampling jenis Proportionate 

Stratified Random Sampling menurut Nazir (2003: 291) yaitu merupakan 

teknik pengambilan sampel anggota populasi yang dilakukan dengan 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. 

1.8 Sumber Data 

Sumber data yang akan 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 menganalisis hubungan antara kedua variable dalam 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1. Library Reseacrh

Yaitu membaca dan mengumpulkan data melalui buku-buku yang 

tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

2. Field Research

Yaitu dengan 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. 



10 

1.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.9.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Universitas Widyatama Jl. 

Cikutra 204 Bandung 

1.8.2 Peneliti melaksanakan penelitian ini pada Bulan November 2013 

sampai dengan selesainya penelitian ini. 


