
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul

Perkembangan  yang  pesat  dalam  dunia  bisnis  menyebabkan  setiap 

perusahaan  berusaha  untuk  lebih  besar  dan  sukses.  Perkembangan  tersebut 

tentunya  tidak  lepas  dari  semakin  rumitnya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh 

perusahaan  untuk  dapat  menjawab  tantangan  jaman  yang  selalu  mengalami 

perubahan,  baik  dalam  bidang  teknologi,  peraturan  pemerintah,  kondisi 

perekonomian,  sosial  budaya,  geografis,  demografis,  pasar  tenaga  kerja,  serta 

kegiatan para mitra kerja dan pesaing. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan 

untuk dapat mempertahankan eksistensinya dalam menjalankan aktivitas bisnis, 

diantaranya  dengan  meningkatkan  pengelolaan  faktor-faktor  produksi  seperti 

bahan baku, modal, dan yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia 

yang berkualitas.

Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah sekumpulan orang-

orang yang bekerja pada perusahaan dan masing-masing dari mereka mempunyai 

karsa,  cita  dan  rasa  yang  berbeda-beda.  Didalam  perusahaan,  sumber  daya 

manusia  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  menjalankan  segala 

aktivitas perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka 

faktor-faktor produksi lainnya seperti bahan baku, modal dan lain-lain tidak akan 

dapat  beroperasi  sebagaimana  mestinya,  sebab manusia  adalah  sebagai  pelaku 

yang memegang kendali terhadap seluruh aktivitas perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia sebagai suatu ilmu adalah mempelajari 

bagaimana mendayagunakan manusia agar mencapai kondisi yang optimal dalam 

menjalankan  aktivitas  organisasi  maupun  perusahaan.  Akan  tetapi,  dalam 

mendayagunakan  sumber  daya  manusia  tersebut  tentunya  diperlukan  adanya 

perhatian yang cukup baik terhadap karyawan yang merupakan suatu balas jasa 

atau penghargaan atas kontribusinya kepada perusahaan, yaitu berupa kompensasi 

yang didalamnya terdapat gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan lain-lain. 



Pemberian kompensasi ini merupakan wujud dari terciptanya suatu ikatan 

kerja  sama  formal  antara  majikan  dan  karyawannya.  Tugas  karyawan  adalah 

mencurahkan  pikiran  dan  tenaga  untuk  melaksanakan  semua  kewajiban  dan 

tanggung  jawabnya  kepada  perusahaan,  sedangkan  majikan/pengusaha  wajib 

membayar kompensasi sebagai bentuk balas jasa atau penghargaan sesuai dengan 

perjanjian  yang  telah  disepakati.  Setiap  perusahaan  memliki  kebijakan  yang 

berbeda tentang pelaksanaan kompensasi, namun tentunya harus berdasarkan asas 

adil, layak dan wajar. Asas adil bukan berarti semua karyawan diperlakukan dan 

diberi kompensasi yang sama, akan tetapi pemberian kompensasi yang dibayarkan 

kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, 

resiko pekerjaan,  tanggung jawab, serta jabatan pekerja.  Sedangkan asas layak 

dan  wajar  yaitu  besarnya  kompensasi  yang  diterima  karyawan  harus  dapat 

memenuhi  kebutuhannya  pada  tingkat  normatif  yang  ideal.  Tolak  ukur  layak 

adalah relatif,  penetapan besarnya  kompensasi  didasarkan pada upah minimum 

regional (UMR) dan eksternal konsistensi yang berlaku. 

PT. INTI merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengembangan  teknologi  telekomunikasi.  Perusahaan  yang  mempunyai  visi 

menjadi  pilihan  pertama  bagi  pelanggan  untuk  mentransformasikan  mimpi 

menjadi realita ini menerapkan pemberian kompensasi dalam bentuk bulanan dan 

tahunan.  Kompensasi  bulanan merupakan  balas  jasa  yang bersifat  pokok yang 

diberikan kepada para karyawannya.  

Kebijakan  perusahaan  tentang  penetapan  tinggi  rendahnya  tingkat 

kompensasi dapat berpengaruh pada proses penarikan karyawan yang berkualitas 

bagi  perusahaan,  serta  dapat  mempengaruhi  prestasi  kerja  dan  kedisiplinan 

karyawan  dalam  menjalankan  kewajibannya  kepada  perusahaan.  Dengan 

demikian,  kompensasi  dapat  menjadi  motivasi  bagi  karyawan  untuk 

meningkatkan  kualitas  kerjanya  apabila  kompensasi  tersebut  dinilai  dapat 

mencukupi  berbagai  kebutuhannya.  Sebaliknya,  motivasi  kerja  karyawan  juga 

bisa menurun apabila kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dinilai kurang 

adil  atau  kurang  layak  sehingga  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhannya. 

Berdasarkan  hal  tersebut,  perusahaan  perlu  membuat  suatu  sistem kompensasi 



yang tepat sehingga bisa saling menguntungkan bagi pihak perusahaan maupun 

bagi  karyawan.  Upaya  saling  menguntungkan  ini  tentunya  akan  mempercepat 

tercapainya tujuan yang ditetapkan perusahaan. 

Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  penulis  bermaksud  untuk  mengadakan 

suatu penelitian dan menyajikannya dalam suatu laporan dengan judul “SUATU 

TINJAUAN TENTANG KOMPENSASI BULANAN PADA PT. INTI.”

1.2. Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan dalam memahami sistem penggajian karyawan pada 

PT. INTI, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana pelaksanaan kompensasi bulanan pada PT. INTI

2) Tujuan pelaksanaan kompensasi yang dilakukan oleh PT. INTI

3) Bentuk-bentuk kompensasi bulanan yang diberikan oleh PT. INTI

4) Kendala  apa  saja  dan  solusi  yang  diambil  dalam  memecahkan 

permasalahan yang berkaitan dengan pemberian kompensasi  karyawan

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah  untuk 

mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  relevan  dengan  masalah  yang 

diidentifikasikan  kemudian  dianalisis  dan  ditarik  kesimpulan.  Selain  itu, 

penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian 

Sidang Diploma III Manajemen Universitas Widyatama.

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1) Untuk  mengetahui  tentang  pelaksanaan  kompensasi  bulanan  pada  PT. 

INTI.

2) Untuk  mengetahui  tujuan  pemberian  kompensasi  karyawan  pada  PT. 

INTI.

3) Untuk mengetahui bentuk-bentuk kompensasi bulanan yang diberikan oleh 

PT. INTI kepada para karyawannya. 



4) Untuk  mengetahui  masalah-masalah  serta  solusi  yang  diambil  dalam 

memecahkan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  proses  pemberian 

kompensasi karyawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan  melakukan  penelitian  kemudian  dituangkan  dalam  bentuk 

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya :  

1) Bagi Perusahaan

Penelitian  ini  akan  memberikan  suatu  masukan  bagi  PT.  INTI  dalam 

membantu  menajemen  untuk  pengambilan  keputusan  dalam 

pengembangan SDM yang diharapkan dapat berguna sebagai dasar untuk 

mengembangkan  pemikiran  dalam  usaha  pemecahan  masalah  yang 

berkaitan dengan masalah penggajian.

2) Bagi Penulis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  pengetahuan 

mengenai  manajemen  sumber  daya  manusia  terutama  dalam penerapan 

system  penggajian  karyawan,  serta  untuk  memenuhi  salah  satu  syarat 

dalam menempuh ujian siding Diploma III Manajemen Widyatama.

3) Bagi Pihak Lain

Penulis  berharap  dengan  adanya  laporan  ini  dapat  menjadi  sumber 

pemikiran bagi pihak lain dalam hal sistem penggajian karyawan.

1.5. Metode Tugas Akhir

Dalam menyusun tugas akhir ini penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis,  yaitu  suatu bentuk penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data 

yang  punya  hubungan  erat  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  dan 

membandingkannya  dengan  teori  untuk  merumuskan  persoalan  serta 

kemungkinan  untuk  mencari  pemecahannya.  Sedangkan  pengumpulan  data 

dilakukan dengan cara penilitian lapangan (observasi dan wawancara).   



Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan penulis adalah :

1) Data primer

Mengadakan  penelitian  langsung  ke  tempat  yang  diteliti  dengan  cara 

observasi dan wawancara.

2) Data sekunder

Yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku  dan  sumber-sumber  lain  berupa 

dokumen-dokumen yang dapat mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.

  

1.6.Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah PT. INTI yang terletak 

di Jalan Moh. Toha no. 77 Bandung. Waktu penelitian adalah dari 22 Desember 

2008 sampai dengan 22 Januari 2009.   


