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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya harus 

memperhatikan pengelolaan yang menyangkut segala macam kegiatan organisasinya 

termasuk sistem kompensasi. Manusia sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) 

keberadaannya sangat penting dalam perusahaan, karena SDM (Sumber Daya 

Manusia) menunjang organisasi melalui karya, bakat, kreativitas, dorongannya dan 

peran nyata seperti yang dapat disaksikan dalam setiap organisasi ataupun dalam 

instansi.  

Berkembangnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh Sumber Daya 

Manusia. Peran penting Sumber Daya Manusia terletak pada kemampuan untuk 

mengatur orang-orang yang ada dalam organisasi, sehingga terjalin kesinambungan 

antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Agar dapat menjamin hal tersebut 

perlu dipenuhi konsep “The Right Man In The Place” yaitu orang-orang yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai berada pada tempat yang tepat 

untuk melaksanakan pekerjaan mereka dan mampu menjalankan rencana organisasi 

secara profesional. 
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Suatu “kompensasi” dapat bersifat “financial” maupun “non financial”, 

walaupun pada umumnya istilah kompensasi tersebut dipakai sebagai atau dalam 

pengertian “proses pengadministrasian gaji dan upah”. 

  Dari uraian diatas kiranya telah ada gambaran yang lebih jelas apa sebenarnya 

yang dimaksud dengan “kompensasi” tersebut. Namun demikian diberikan 

pembatasan atau definisi yang lebih tegas dan mantap. Yang jelas, istilah 

“kompensasi” mengandung cakupan yang lebih luas dari pada  sekedar “pemberian 

upah dan gaji”. Konsep upah dan gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat 

“financial” maupun “non financial”. Dengan demikian kompensasi dapat diartikan 

sebagai sesuatu yang diterima pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka 

terhadap organisasi. 

Dengan demikian, makin lebih dapat disadari  bahwa suatu kompensasi jelas 

akan dapat meningkatkan ataupun menurunkan prestasi kerja, kepuasan kerja, 

maupun motivasi pegawai. Oleh karenanya penting sekali perhatian organisasi 

terhadap pengaturan kompensasi secara benar dan adil, lebih dipertajam. 

Suatu  kompensasi harus memiliki dasar yang logis, rasional dan kuat (tidak 

mudah goyah, dengan benar dan adil). Namun masih saja mengandung banyak faktor 

emosional di pandang dari segi para pegawai. Sebab, apabila para pegawai 

memandang kompensasi mereka tidak memadai, maka prestasi kerja, motivasi 

maupun kepuasan kerja mereka dapat menurun secara dramatis. Program-program 
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kompensasi karenanya sangat penting untuk mendapatkan perhatian sungguh-

sungguh, karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber 

daya manusia, disamping karena memang suatu kompensasi tersebut merupakan 

komponen biaya yang paling besar dan penting. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul 

sebagai berikut: 

 “TINJAUAN MENGENAI SISTEM KOMPENSANSI DI DINAS 

INSPEKTORAT KOTA BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka hal-hal yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem kompensasi yang ada pada Dinas Inspektorat Kota Bandung. 

2. Masalah-masalah yang terdapat pada Dinas Inspektorat Kota Bandung. 

3. Solusi yang diambil oleh Dinas Inspektorat Kota Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

        Maksud dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data baik 

primer maupun sekunder yang dapat dijadikan sebagai analisis untuk menyusun tugas 
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akhir pada Fakultas Bisnis Manajemen Jurusan D3 Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui sistem kompensasi yang ada pada Dinas Inspektorat Kota 

Bandung.  

2. Untuk mengetahui Masalah-masalah yang terjadi di Dinas Inspektorat Kota 

Bandung. 

3. Untuk mengetahui solusi dari masalah di Dinas Inspektorat Kota Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil praktek kerja dan pengumpulan data yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk laporan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh manfaat 

diantaranya: 

 1.Bagi Dinas 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi tentang faktor -

faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberian kompensasi, baik faktor 

yang mendukung maupun yang menghambat. Dengan diketahuinya faktor-

faktor tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam usaha 

melakukan analisis pelaksanaan pemberian kompensasi dan tingkat 

semangat kerja pegawai. 
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 2.Bagi Pihak Lain 

Sebagai informasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak lain yang  

mempunyai kepentingan serta menaruh minat terhadap permasalahan yang    

dibahas sebagai suatu pengetahuan. 

 3.Bagi Pengetahuan  

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan, 

khususnya tentang sistem pemberian kompensasi kepada pegawai. 

 

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan di Dinas Inspektorat kota Bandung, yang berlokasi di 

Jalan Tera No. 20 Bandung, pada bagian keuangan yang dimulai pada bulan Agustus 

2009 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 


