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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 
 

Memasuki era globalisasi, pembangunan di Indonesia saat ini semakin 

digalakkan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan di bidang industri dan 

ekonomi. Pembangunan ini memberikan dampak yang semakin besar tidak 

terkecuali persaingan antar perusahaan. Karena persaingan yang semakin ketat 

maka setiap perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidup  

perusahaannya dan juga dituntut semakin berkembang sejalan dengan 

perkembangan indusrti dan ekonomi tersebut. Untuk menunjang keberhasilan dan 

kelancaran jalannya suatu perusahaan dalam mencapai suatu tujuan, maka 

dibutuhkan sumber-sumber ekonomi atau dalam istilah lain faktor-faktor produksi 

yaitu: man, money, material, market, method, machine. Dari keenam faktor 

produksi tersebut salah satu yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan 

untuk mencapai suatu tujuan adalah faktor manusia. Sebab tanpa faktor tersebut 

maka ke lima faktor lainnya tidak akan berarti. Selain faktor manusia terdapat 

faktor yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan 

adalah faktor tenaga kerja. Sebagai faktor yang menjalankan langsung segala 

komponen perusahaan, faktor tenaga kerja  memegang sikap sebagai penentu 

dalam maju mundurnya sebuah perusahaan. Sehingga baiknya tenaga kerja 

menentukan baiknya perusahaan dan buruknya tenaga kerja menentukan buruknya 

perusahaan. 
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Kompensasi merupakan masalah yang sensitif karena menjadi pendorong 

seseorang untuk bekerja, juga karena pengaruh terhadap moral dan disiplin tenaga 

kerja. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau organisasi manapun seharusnya 

dapat memberikan kompenasi yang seimbang dengan beban kerja yang dipikul 

tenaga kerja. Dengan demikian, tujuan pembinaan tenaga kerja yaitu untuk 

menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna dapat terwujud. 

Lebih dari itu, tujuan perusahaan untuk tujuan pengelolaan tenaga kerja adalah 

dapat mendorong peningkatkan keluaran produksi. 

Program kompensasi/ balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan 

perusahaan, karyawan, dan pemerintah/ masyarakat. Agar tujuan tercapai dan 

memberikan kepuasan bagi semua pihak hendaknya program kompensasi 

ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, menurut undang-undang 

perburuhan serta memperhatikan internal dan eksternal konsistensi. 

Program-program kompensasi ini juga penting bagi perusahaan, karena 

mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya 

manusianya. Disamping itu, kompensasi  (dalam bentuk pemberian gaji terhadap 

karyawan dan balas jasa lainnya) sering merupakan komponen-komponen biaya 

yang paling besar dan penting. 

Perumusan dari berbagai pengertian diatas, terutama adalah mengetahui 

seberapa besar sistem pemberian kompensasi yang diberikan perusahaan terhadap 

karyawannya. Oleh sebab itu sebagai judul pokok pembahasan Tugas Akhir disini 

akan dibahas masalah yang berupa kompensasi yaitu: 
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“Tinjauan Mengenai Sistem Pemberian Kompensasi Pada PT PLN ( Persero ) 

P3B Region Jawa Barat” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Salah satu usaha yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk meningkatkan 

semangat kerja dan menambah loyalitas karyawan yaitu dengan menerapkan 

motivasi kerja yang tepat dan baik. Agar para karyawan  bekerja sesuai keinginan 

yang diharapkan PT PLN  (Persero) yaitu selain  dengan motivasi dan juga adanya  

pemberiaan kompensasi . 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan semangat kerja para 

pegawai sampai pada batas maksimal, tentunya sesuai dengan batasan 

kemampuan dari perusahaan disejajarkan dengan tujuan yang dicapai. Ini dapat 

berarti bahwa keberhasilan ataupun kegagalan perusahaan dalam memberikan 

kompensasi kepada pegawai dapat memberikan pengaruh positif dan negatif bagi 

perusahaan dan pegawai. 

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

pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  

1. Bagaimana  bentuk-bentuk dan standar sistem pemberian kompensasi pada 

PT PLN (Persero) ? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem pemberian kompensasi pada PT PLN 

(Persero)? 

3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi sistem pemberian kompensasi dan 

bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada di PT PLN  

(Persero) ? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  
 
  Maksud dilaksanakannya penelitian adalah untuk mendapatkan data baik 

primer maupun sekunder yang dapat dijadikan sebagai analisis untuk menyusun 

tugas akhir pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Jurusan D3 Manajemen 

Universitas Widyatama Bandung. Sedangkan tujuan penelitian adalah:  

1. Mengetahui bentuk-bentuk dan standar pemberian kompensasi yang diberikan 

pada PT PLN (Persero). 

2. Mengetahui  pelaksanaan sistem pemberian kompensasi pada PT PLN 

(Persero). 

3. Mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi sistem pemberian 

kompensasi pada PT PLN (Persero). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberi manfaat : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai sistem 

balas jasa karyawan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan mengenai sistem pemberian kompensasi.  

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. 
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3. Bagi Penulis 

Merupakan pengembangan dari Ilmu SDM yang penulis dapat dalam 

bangku perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan serta pengetahuan 

penulis tentang SDM terutama yang menyangkut sistem balas jasa. Penulis 

juga dapat membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan 

dengan pelaksanaan di tempat penulis melaksanakan survei di PT PLN 

(Persero). 

1.5 Metodologi Penelitian  

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini adalah 

deskriftif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara  

skematis dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang 

diteliti. Adapun untuk memperoleh data-data yang dikumpulkan penulis  

menggunakan cara-cara sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

 Studi yang mendapatkan data dengan mempelajari teori dan data tertulis 

lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

a. Data Primer 

Yaitu data yang didapat langsung dari penelitian dengan cara memantau 

langsung terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. 

b. Data sekunder 

 Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan masalah 

yang diteliti dan dapat digunakan sebagai dasar penunjang dalam 

menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. 



 6

2. Field Research yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian 

langsung pada perusahaan pemerintah pada PT PLN (Persero) yang diteliti, 

untuk mendapatkan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara 

langsung baik dengan para manajer perusahaan yang bersangkutan maupun 

para pelaksanannya. 

3. Library Research yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, 

meneliti dan menelaah dari berbagai bahan bacaan dan data yang meliputi 

buku-buku yang menunjang dalam membandingkan antara teori dengan 

kenyataan yang ada dilapangan. 

1.6 Lokasi Penelitian  

Penelitian diadakan dengan mengambil lokasi pada PT PLN (Persero) P3B 

Region Jawa Barat Jl. Supratman No. 58 Bandung. Adapun waktu penelitian 

diadakan pada Bulan September. 

 

 

 


