
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat merupakan keuntungan yang

tidak dapat di hindari oleh pelaku bisnis, apalagi bisnis dibidang kuliner yang

sangat pesat dan beragam. Pertumbuhan café-café atau restoran sangatlah cepat

didorong dengan persaingan yang bersifat hypercompetition yang membuat para

pelaku bisnis di bidang ini harus memiliki berbagai inovasi terhadap usahanya.

Kota Bandung merupakan kota yang sangat terkenal dengan bisnis

kulinernya dan sangat diminati oleh masyarakat dalam dan luar kota Bandung.

Dari data yang ada, dapat dilihat perkembangan jumlah restoran dan cafe di kota

Bandung beberapa tahun terakhir:

Tabel 1.1

Usaha Restoran dan Cafe di Kota Bandung

Tahun Jumlah Restoran dan

Cafe

1.

2.

3.

2010

2011

2012

348

415

462

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bandung 2013

Salah satunya yaitu Bober Cafe yang merupakan tempat favorit atau

pilihan yang tepat untuk bersantai, harga pun dapat di jadikan keunggulan di café

ini. Nama Bober Cafe sudah sangat tidak asing di mata masyarakat Bandung.

Bober Café memiliki konsep yang masih berada di kawasan blue ocean yaitu“24
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Hours Everyday”. Hal tersebut  dapat dijadikan keuntungan bagi Bober Café.

Disaat kelaparan di tengah malam, tak perlu lagi untuk mengatur jadwal untuk

bersantai kapanpun bahkan jam berapapun. Konsep tersebut menjadi poin lebih

untuk Bober Café yang telah berdiri kurang lebih 8 tahun. (www.bobercafe.com).

Bober Cafe pun sudah memiliki cabang di kota Bandung, yaitu cabang jalan

Sumatra dan berpusat di jalan R.E Martadinata (riau). Saat ini Bober Café sudah

memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak yaitu 138 orang dengan masa kerja

rata-rata 2-5 tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen maka perusahaan harus dapat

membuat produk yang baik serta berkualitas, dan agar hal tersebut dapat tercipta

tentunya perusahaan harus benar-benar memperhatikan tenaga kerjanya, agar

tenaga kerja menjadi loyal terhadap perusahaan.

Menurut Hasibuan (2009;95) “ Loyalitas adalah kesetiaan dicerminkan

oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di

luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab”

Sedangkan menurut Oerip Poerwopoespito (2010;53) “ Loyalitas adalah

menempatkan perusahaan diatas kepentingan pribadi”. Loyalitas karyawan akan

tercipta salah satunya dengan adanya pemberian suatu bentuk kompensasi dari

pihak perusahaan.

Arti kompensasi menurut Hasibuan (2012;118) “ kompensasi adalah

semua yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Kompensasi berbentuk uang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang

kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang

artinya kompensasi dibayar 10% dari produksi yang dihasikan.

Menyadari pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup dan

kemajuan perusahaan, maka perusahaan harus memberikan perhatian yang khusus

pada faktor produksi ini dan sudah sewajarnya pemilik perusahaan memandang

manusia lebih dari sekedar asset perusahaan tetapi juga memandang sebagai mitra
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dalam berusaha, agar karyawan tersebut selalu dapat memberikan kontribusi

terbaiknya bagi perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini difokuskan pada usaha

untuk mengidentifikasi pemberian kompensasi yang tepat kepada para karyawan

dapat menciptakan loyalitas karyawan. Maka penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian mengenai:

“PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP LOYALITAS

KERJA KARYAWAN PADA BOBER CAFÉ BANDUNG”

1.2 Identifikasi masalah

Untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan menimbulkan

loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan maka karyawan membutuhkan

pemberian kompensasi yang adil dan memadai agar karyawan dapat bekerja

secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kompensasi di Bober Café Bandung?

2. Bagaimana loyalitas kerja karyawan di Bober Café Bandung?

3. Seberapa besarkah pengaruh pemberian kompensasi terhadap loyalitas kerja

di Bober Café Bandung?

1.3 Maksud dan tujuan penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi,

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Universitas

Widyatama.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kompensasi di Bober Café

Bandung.

2. Untuk mengetahui tingkat loyalitas kerja karyawan di Bober Café Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemberian kompensasi terhadap

loyalitas kerja karyawan di Bober Café Bandung.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan di bidang Manajemen Sumber

Daya Manusia khususnya mengenai pemberian kompensasi yang ada di

perusahaan.

2. Bagi perusahaan, dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat terutama

mengenai pemberian kompensasi yang dapat meningkatkan loyalitas

karyawan perusahaan.

3. Bagi pihak lain, terutama rekan-rekan mahasiswa serta para pembaca

sebagai sumbangan pemikiran dan informasi dalam bidang manajemen

sumber daya manusia, khususnya mengenai pemberian kompensasi bagi

karyawan.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karyawan merupakan asset

perusahaan yang sangat berguna bagi kepentingan manajemen dalam menjalankan

operasionalisasi dan aktivitas perusahaan. Karyawan selaku sumber daya manusia

harus diperhatikan dalam berbagai segi karena tanpa kehadiran sumber daya

manusia tidak mungkin roda perusahaan akan dapat berputar secara lancar, maka

sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendapatkan tujuan

perusahaan.

Setiap perusahaan tentu menginginkan karyawanya berprestasi dengan

baik, di lain pihak karyawan selalu menginginkan imbalan atau jasa yang

memadai serta sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan pada perusahaan,

jika hal ini dipenuhi maka dapat menghasilkan loyalitas karyawan yang baik.

Dalam hal ini ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan perusahaan

dan karyawan. Imbalan yang diberikan kepada karyawan biasanya berupa upah

atau gaji.

Dari uraian diatas, dapatlah diketahui beberapa faktor penentu loyalitas

karyawan, salah satunya adalah kompensasi yang menjadi variable dalam

penelitian ini.
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Berkaitan dengan kompensasi menurut Thomas H. Stone yang di

terjemahkan oleh Suwanto Dan Donni Juni Priansa (20011;220). Menyatakan

“kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan

sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikan”

Menurut Marwansyah (2012;269). Mengatakan “kompensasi adalah

penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung financial maupun

non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balasan atau

kontribusi atau jasanya terhadap pencapaian tujuan organisasi.”

Arti kompensasi menurut Hasibuan (2012;118) “ kompensasi adalah

semua yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Kompensasi berbentuk uang artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah uang

kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang

artinya kompensasi dibayar 10% dari produksi yang dihasikan.

Menurut Rivai,Veithzal dan Ella Jauvani (2009:742) terdapat 2 jenis

dalam system kompensasi karyawan, yaitu:

1. Kompensasi Finansial : terdiri dari langsung, gaji, upah, pembayaran prestasi,

pembayaran insentif, bonus, bagi keuntungan, opsi saham, pembayaran

tertangguh, tidak langsung, proteksi, asuransi, pesangon, sekolah anak, pension,

lembur, THR, cuti/sakit, cuti hamil, dan fasilitas (rumah, kendaraan)

2. Non Finansial : terdiri dari karier yaitu jabatan, peluang promosi, pengakuan

karya, inovasi, prestasi istimewa, dan linkungan kerja yaitu pujian, bersahabat,

nyaman dalam bertugas, menyenangkan, dan kondusif.

Sedangkan menurut Oerip Poerwopoespito (2010;53) “ Loyalitas adalah

menempatkan perusahaan diatas kepentingan pribadi”. Loyalitas karyawan akan

tercipta salah satunya dengan adanya pemberian suatu bentuk kompensasi dari

pihak perusahaan.

Menurut Hasibuan (2009:95) “loyalitas adalah kesetiaan dicerminkan

oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di

luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab”

Loyalitas memiliki beberapa unsur menurut saydam (2009), unsur-unsur

loyalitas tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Ketaatan/Kepatuhan

Yaitu kesangupan seorang pegawai untuk mentaati segala peraturan kedinasan

yang berlaku dan mentaati perintah dinas yang diberikan atasan yang berwenang,

serta sanggup tidak melanggar larangan yang ditentukan.

2.Tanggung Jawab

Yaitu kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang

diserahkan kepadanya dengan baik, tepat waktu, serta berani mengambil resiko

untuk keputusan yang dibuat atau tindakan yang dilakukan.

3. Pengabdian

Yaitu sumbangan pemikiran dan tenaga kerja secara ikhlas kepada perusahaan.

4. Kejujuran

Seorang pegawai yang jujur memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

 Selalu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan tanpa merasa dipaksa

 Tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.

 Melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan apa adanya.

Menurut Budi Widjaja Soetjipto, yang dikutip Gouzali Saydam (2009:

395) bahwa sistem kompensasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

loyalitas.

Dan menurut Budi Widjaja Soetjipto (Saydam,2009:395) bahwa

langkah-langkah yang dapat memperbaiki atau meningkatkan loyalitas karyawan

salah satunya yaitu, penyempurnaan sistem kompensasi, sehingga mencerminkan

keadilan eksternal.

Dan menurut Mochamad Iqbal (2011) jika kompensasi yang diberikan

kepada karyawan dilaksanakan dengan adil dan layak maka loyalitas karyawan

akan meningkat

Gambar 1.1

Paradigma Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan

Kompesasi(X)
1. Kompensasi finansial

2. Kompensasi non
finansial

Loyalitas(Y)
1. Ketaatan/kepatuhan

2. Tanggung jawab

3. Pengabdian

4. Kejujuran
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Berdasarkan pemikiran diatas, penulis mengadakan penelitian tentang

pengaruh pemberian kompensasi di dalam meningkatkan loyalitas kerja karyawan.

Maka penulis mengajukan hipotesis yaitu:

“jika perusahaan melaksanakan pemberian kompensasi kepada karyawan

dengan baik, maka loyalitas kerja karyawan akan meningkat”.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang

digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu kondisi perusahaan pada

saat penelitian ini dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui keadaan perusahaan

dalam waktu dan situasi tertentu.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

meliputi

1. Studi Lapangan (field Research)

Dalam hal ini penulis merupakan peninjauan secara langsung ke objek

penelitian, untuk memperoleh data primer. Data primer ini penulis

dapatkan melalui :

a. Wawancara (interview)

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga akan diperoleh data

atau informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan

menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan

pemberian kompensasi karyawan terhadap loyalitas kerja karyawan.

b. Kuesioner

Yaitu dengan cara menyebarkan angket yang berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis kepada pegawai untuk memperoleh data-data

yang objektif.

c. Observasi

Yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau dan

meneliti secara langsung ke perusahaan yang akan diteliti.

d. Pencatatan dari sumber-sumber tertulis yang terdapat di perusahaan.
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2. Studi Pustaka (Library Research)

Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku (literatur)

dan pemilihan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah yang

akan dibahas. Cara ini untuk memperoleh data sekunder yang menjadi

landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama melakukan

penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode penelitian survei

yaitu dengan mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan

kuesioner alat pengumpulan data pokok.

1.7 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data serta informasi yang diperlukan, penyusun

mengadakan penelitian pada kantor pusat Bober Café di Jalan R.E Martadinata

No.123 Bandung, Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan

November 2013 sampai selesai.


