
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan judul 

Perusahaan pada umumnya didirikan dengan tujuan dapat melangsungkan 

hidupnya dan diharapkan dapat memperoleh laba yang maksimum. Untuk itu 

perusahaan harus memperhatikan ketatnya persaingan dalam dunia bisnis dan 

kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, memaksa para pengusaha 

untuk selalu giat berusaha agar perusahaan mampu menghasilkan laba yang 

maksimal. Untuk mencapai laba yang maksimal, setiap perusahaan dalam 

melakukan kegiatannya tidak terlepas dari peran sumber daya-sumber daya yang 

ada pada perusahaan tersebut, salah satunya adalah manusia. Sumber daya 

manusia merupakan faktor utama bagi kelancaran dan kelangsungan hidup sebuah 

perusahaan. 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam 

reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan 

memiliki ketrampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang 

selama ini kita abaikan. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan 

hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya 

kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global. SDM karyawan 

atau pihak manajemen semakin diakui sebagai aset strategis suatu organisasi.  

Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ia miliki. Perusahaan dengan 



kinerja yang baik, mempunyai efektivitas dalam menangani produksi, menangani 

sumber daya manusianya, menentukan sasaran yang harus dicapai baik secara 

individual maupun organisasional. Berbagai rangsangan faktor pemotivasi kerja 

dapat meningkatkan kinerja karyawan, pada umumnya manusia bekerja pada 

suatu perusahaan mempunyai tujuan untuk mendapatkan balas jasa guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan karyawan maka 

akan tercipta suasana kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Mengingat faktor 

tenaga kerja merupakan faktor yang terpenting dalam pelaksanaan proses 

produksi, maka diperlukan tenaga kerja yang mempunyai ketrampilan dan 

keahlian demi kelangsungan hidup perusahaan. Agar tenaga kerja yang digunakan 

perusahaan dapat bekerja dengan baik, maka hendaknya pimpinan perusahaan 

harus memperhatikan segala kebutuhan yang berhubungan dengan karyawan. 

Perusahaan perlu memberikan perhatian yang lebih tehadap keberadaan 

karyawannya agar loyalitas karyawan terhadap perusahaan juga tinggi. 

Perusahaan sebaiknya juga perlu mengetahui latar belakang penyebab 

menurunnya kinerja karyawan, salah satunya adalah masalah upah karyawan.  

Dalam pemberian upah, perusahaan harus memperhatikan prinsip 

keadilan. Adapun faktor lain yang perlu diperhatikan mengenai masalah 

kompensasi yakni masalah sistem kelayakan pembagian kompensasi atau balas 

jasa karyawan. Dalam pemberian kompensasi perlu diperhatikan apakah balas jasa 

tersebut telah mencukupi kebutuhan minimal, selain itu faktor upah dan gaji ikut 

mempengaruhi baik tidaknya kinerja karyawan. Upah sebagai salah satu 

komponen kompensasi memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan 



kepuasan kerja karyawan. Upah bagi sebagian karyawan merupakan faktor 

perangsang dalam mendorong karyawan mencapai tujuannya sehingga pemberian 

upah yang layak bagi karyawan harus diperhatikan. Upah adalah sebagai bayaran 

yang secara langsung berdasarkan jumlah waktu kerja. Upah yang diberikan 

dengan benar dapat menyebabkan karyawan merasa terpuaskan dan termotivasi 

untuk mencapai tujuan.  

CV. Purnama Tirtatex adalah perusahaan tekstil jasa makloon kain yang 

bergerak dibidang pertekstilan yang melayani berbagai proses produksi kain mulai 

dari proses pencelupan (dyeing), penyempurnaan (finishing), pengecapan 

(printing) serta kalender. Karena CV. Purnama Tirtatex adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa dan produksi maka CV.Purnama Tirtatex sangat menuntut 

produktivitas kerja para karyawan, karena itu CV,Purnama Tirtatex selalu 

mencoba memenuhi kebutuhan para karyawannya agar lebih meningkatkan 

kinerjanya untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan, salah satunya adalah 

dengan memberikan balas jasa atau kompensasi berupa upah atau gaji yang layak 

untuk para karyawannya berdasarkan peraturan dan perjanjian yang telah 

ditetapkan dan disepakati bersama. Upah yang diberikan dengan benar dapat 

menyebabkan karyawan merasa terpuaskan dan termotivasi untuk membantu 

tercapainya tujuan CV.Purnama Tirtatex. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktek yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“TINJAUAN MENGENAI SISTEM KOMPENSASI PADA CV. PURNAMA 

TIRTATEX” 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, penulis mencoba 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Kompensasi pada CV.Purnama Tirtatex? 

2. Apa Tujuan Sistem Kompensasi pada CV.Purnama Tirtatex? 

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut dalam Sistem Kompensasi pada CV.Purnama 

Tirtatex? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari kerja praktek yang dilakukan penyusun adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Sistem Kompensasi pada 

CV.Purnama Tirtatex. 

2. Untuk mengetahui Tujuan Sistem Kompensasi pada CV.Purnama Tirtatex. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana 

cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam pelaksanaan Sistem 

Kompensasi pada CV.Purnama Tirtatex. 

 

 

 

 

 



1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Kegunaan yang diharapkan adalah menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai manajemen sumber daya manusia  terutama bidang Sistem 

Kompensasi  yang telah dilaksanakan perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Memberikan data informasi Sebagai bahan masukan dalam usaha Sistem 

Kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan  perbandingan dan sebagai 

referensi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah 

metode deskriptif  yaitu metode praktek kerja dengan cara menggambarkan suatu 

kejadian kemudian dianalisa. 

Dalam Memperoleh data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Library Research ( studi kepustakaan)      

Studi kepustakaan adalah teknik yang dilakukan dengan menelaah teori-

teori, pendapat-pendapat, serta pokok pikiran yang terdapat dalam literatur yang 



ada relevansinya dengan masalah yang ditinjau, contohnya seperti buku yang 

membahas manajemen dan manajemen sumber daya manusia 

2. Field Research ( studi lapangan ) 

Yaitu mengadakan penelitian dan praktek kerja secara langsung ke objek 

penelitian dengan cara : 

a. Teknik Observasi 

observasi yang dilakukan oleh penulis adalah observasi partisipan, dimana 

pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung dengan turut serta aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan 

perusahaan. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik pngumpulan data dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan 

pihak-pihak terkait yang berhubungan dngan objek yang diteliti 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Praktek Kerja 

Praktek kerja dilaksanakan di kantor CV.Purnama Tirtatex yang berada di 

Jalan Rancajigang no. 198 Majalaya, Kabupaten Bandung. 

Sedangkan waktu praktek kerja dilakukan mulai bulan 1 Oktober 2009 

hingga 30 Oktober 2009 di kantor CV. Purnama Tirtatex. 

 

 

 

 


