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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia memegang peran penting dalam kemajuan sebuah 

organisasi karena sumber daya manusia melakukan kegiatannya mulai dari 

merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan setiap kegiatan organisasi 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan, oleh sebab itu sumber daya manusia 

harus mendapatkan perhatian lebih dari sumber daya lainnya yang disebabkan 

sumber daya manusia memiliki pemikiran, perasaan dan prilaku yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan perusahaan 

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya bergantung kepada peralatan 

yang modern justru lebih bergantung pada manusia yang melakasanakan 

pekerjaan tersebut dikarenakan tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 

menjalankan aktifitas perusahaan, potensi setiap sumber daya manusia yang ada 

dalam perusahaan harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga 

output yang dihasilkan dapat optimal. Dalam membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas dijaman saat ini bukan hal yang mudah karena berkaitan dengan 

sikap dan sifat seseorang yang berbeda antara sumber daya yang satu dengan 

sumber daya yang lainnya. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek 

yang sangat penting dalam proses pendidikan secara umum. Oleh karena itu 

fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia harus dilaksanakan secara 

optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan individu, perusahaan, 

organisasi dan kelembagaan dapat tercapai. 

Penerapan sumber daya manusia yang tepat dalam perusahaan akan 

menghasilkan peningkatan kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh dan 

mempertahankan orang-orang terbaik pada bidangnya dapat memotivasi setiap 

individu agar melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan perusahaan.  

Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan menempuh 

beberapa cara misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi 
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yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian motivasi. 

Melalui proses-proses tersebut karyawan diharapkan akan lebih memaksimalkan 

tanggung jawab atas pekerjaan mereka karena para karyawan telah dibekali 

pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan implementasi kerja mereka. Sistem 

kompensasi yang baik menjadi sarana terbaik dalam meningkatkan kinerja 

karyawan untuk menjadi lebih baik, maka setiap perusahaan ataupun institusi 

mengandalkan kompensasi sebagai salah satu cara membangkitkan minat kerja 

dan juga meningkatakan kinerja dari karyawan dapat lebih baik, namun beberapa 

organisasi atau institusi mengihindarkan cara pemberian kompensasi yang sesuai 

dengan kebutuhan karyawan karena akan menjadi cost yang berlebihan maka 

harus diminimalisir untuk kemajuan perusahaan.  

Pemberdayaan karyawan merupakan salah satu aspek penting untuk 

menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga dapat 

memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan. Bagi PT. Pos Indonesia 

(Persero), dalam mengelola sumber daya manusia dengan jumlah karyawan yang 

mencapai ribuan untuk skala nasional bukan hal yang mudah, jika dilihat dari 

karekteristik setiap individu memiliki perbedaan dari satu dengan yang lainnya. 

Dalam pemberian kompensasi baik financial maupun non financial  merupakan 

suatu aspek penting bagi perusahaan terutama dalam meningkatkan kinerja dari 

seorang karyawan dapat menjadi lebih baik perusahaan harus melakukan strategi 

yang baik dalam meningkatkan kinerja seorang karyawan apabila kebutuhan 

seorang karyawan dapat terpenuhi maka otomatis motivasi dari seorang karyawan 

akan meningkat dan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

akan berjalan tanpa harus merasakan beban pada saat menjalankan pekerjaannya.  

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan perlu memperoleh 

perhatian antara lain dengan cara melaksanakan kajian berkaitan dengan variabel 

kompensasi financial dan non financial.  
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Gambar 1.1 
Penilaian Kinerja PT. Pos Indonesia (Persero) 

 
Sumber: PT. Pos Indonesia (Persero) 

Dalam gambar diatas dapat dilihat fluktuasi hasil peneliaian kinerja pada 

karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) dari hasil wawancara menunjukan bahwa 

terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan mengalami penurunan yaitu  

diakibatkan kompensasi financial dan nonfinancial. Hasil dari wawancara kepada 

karyawan terdapat keluhan mengenai keluhan mengenai kompensasi non financial  

yaitu sistem pemberian promosi jabatan dan peluang dalam meningkatkan 

karirnya. Hal ini menyebabkan karyawan kurang termotivasi untuk meningkatkan 

prestasi kerjanya.  

Pada dasarnya kebutuhan seseorang itu dibedakan menjadi dua sumber 

yaitu kebutuhan financial dan kebutuhan non financial. Untuk memenuhi 

kebutuhannya maka manusia bekerja dengan optimal oleh karena itu pemberian 

kompensasi yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan agar bekerja 

dengan sungguh-sungguh sehingga pemberian kompensasi suatu cara 

meningkatkan motivasi karyawan yang pada akhirnya karyawan dapat lebih giat 

dalam melaksanakan tugas dan menjalani tanggung jawab yang sesuai dengan job 

description. 

Mengingat begitu besarnya peran pemberian kompensasi financial dan non 

financial penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 
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“Pengaruh Pemberian Kompensasi Financial dan Non Financial terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberian kompensasi financial terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Pos Indonesia (Persero) ? 

2. Bagaimana pemberian kompenasasi non financial terhadap kinerja 

karyawan kerja pada PT. Pos Indonesia (Persero)? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi financial dan non financial secara 

parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero)? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan, untuk mengetahui hubungan kompensasi financial dan non 

finansial terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pemberian kompensasi financial terhadap kinerja 

karyawan kerja pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

2. Untuk mengetahui pemberian kompensasi non financial terhadap kinerja 

karyawan pada  PT. Pos Indonesia (Persero). 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi financial dan 

kompensasi non financial secara parsial dan simultan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Pos Indonesia (Persero). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis, 

perusahaan, maupun pihak-pihak terkait lainnya. 

1. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini adalah sebagi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan akademi pada tahap sarjana. disamping itu penulis 
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mengaharapkan dapat memperluas ilmu dan wawasan dibidang sumber 

daya manusia pada umumnya dan kebijakan kompensasi financial dan non 

financial. 

2. Manfaat bagi pihak-pihak terkait, Diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

sumber informasi dan dapat bermanfaat bagi pihak peneliti lain. 

Diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

khususnya sumber daya manusia 

3. Bagi Perusahaan, Diharapkan penelitian yang telah dilakukan dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat terutama mengenai kebijaksanaan 

kompensasi financial dan non financial terhadap kinerja para karyawan, 

dan dapat membantu perusahaan mencapai tujuan – tujuannya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif analisis, 

yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis 

data, serta dibuat suatu kesimpulan dan saran. Teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini antara lain : 

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mempelajari dan membaca buku literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

2. Penelitian Lapangan (Field Reseach) 

Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian secara 

langsung ke perusahaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

lapangan adalah: 

a. Interview 

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan manajemen 

personalia dan pihak-pihak lain dalam perusahaan yang mempunyai 

wewenang untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. 

   b. Kuesioner 
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Yaitu penulis memberikan serangkaian pertanyaan tertulis yang 

disusun secara rinci kepada para responden yang berhubungan dengan 

objek yang diteliti. 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulisan melakukan penelitian 

pada PT. Pos Indonesia (Persero) yang berolakasi di Jalan Cilaki no 73, Bandung. 

Peneliatian ini mulai dari bulan Februari 2014 hingga selesai. 

 


