
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Dalam era persaingan global, keberadaan sumber daya manusia yang 

handal memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan sumber daya yang lain. 

Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh suatu 

organisasi, sedangkan manajemen yang efektif adalah kunci bagi keberhasilan 

suatu organisasi tersebut. 

  Sadar akan pentingnya sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup dan 

kemajuan suatu perusahaan, maka suatu perusahaan harus memberikan perhatian 

khusus pada faktor produksi ini dan sudah sewajarnya pemilik perusahaan 

memandang sumber daya manusia lebih dari sekedar aset perusahaan dan 

menjadikan mitra dalam berusaha. Perusahaan harus dapat bersikap adil atas apa 

yang telah diberikan oleh sumber daya manusia kepada perusahaan, karena setiap 

karyawan berhak mendapatkan penghargaan dan perlakuan yang adil dari 

pimpinannya sebagai timbal balik atas jasa yang diberikannya, sehingga dapat 

mendorong para karyawan untuk lebih termotivasi dalam menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang pekerja. Hubungan kerja yang saling 

menguntungkan antara perusahaan dan karyawan sangat diperlukan dalam rangka 

mendorong semangat kerja karyawan.Karyawan memberikan prestasi kerja yang 

baik untuk kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan kompensasi 

yang sesuai atas prestasi kerja yang telah diberikan karyawan terhadap 

perusahaan. 

Secara umum tujuan kompensasi adalah untuk memotivasi karyawan 

dalam membantu perusahaan mencapai keberhasilan. Pemberian kompensasi ini 

perlu dikelola dengan baik oleh perusahaan, karena akan mempengaruhi 

produktivitas kerja dan semangat kerja karyawan di dalam perusahaan. 



 
 

Sumber Daya Manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan karena manusia mampu menciptakan berbagai macam inovasi dan 

merupakan komponen utama dan sebagai motor penggerak dalam setiap kegiatan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang paling 

menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan, karena sumber daya manusia 

merupakan faktor produksi yang independen, sedangkan faktor lainnya (non 

manusia) merupakan faktor produksi yang dependen. Dikatakan independen 

karena manusia mempunyai pengaruh yang dominan terhadap faktor produksi 

yang lain, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya 

manusia yang dimiliki dengan baik demi kelangsungan hidup dan kemajuan 

perusahaan. 

Keberhasilan dalam proses operasional perusahaan tidak hanya tergantung 

pada lengkapnya peralatan yang dimiliki, tetapi juga pada manusia (karyawan) 

yang menjalankanperalatan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan tergantung pada kualitas sumber daya manusia 

yang merupakan faktor paling dominan bagi perusahaan. Tenaga kerja atau 

karyawan memegang peranan penting dalam suatu perusahaan, sebab perusahaan 

tidak akan maju dan berkembang tanpa ditunjang oleh kemampuan tenaga kerja 

atau karyawan sekalipun perusahaan tersebut mempunyai sarana dan prasarana 

yang lengkap dan canggih. 

Kontribusi karyawan bagi perusahaan sangat dominan, karena karyawan 

adalah penghasil kerja bagi perusahaan, maksudnya adalah setiap pekerjaan dalam 

perusahaan selalu dilaksanakan oleh karyawan.Berhasil tidaknya suatu perusahaan 

banyak bergantung pada unsur manusia yang melakukan pekerjaan sehingga perlu 

adanya balas jasa terhadap karyawan sesuai dengan sifat dan keadaannya.Seorang 

karyawan perlu diperlakukan dengan baik agar karyawan tetap bersemangat dalam 

bekerja. 

Pimpinan perusahaan dituntut untuk memperlakukan karyawan dengan 

baik dan memandang mereka sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan baik 

materi maupun non materi serta harus mengetahui, menyadari dan berusaha agar 



 
 

dapat memenuhi kebutuhan karyawannya, sehingga karyawan dapat bekerja 

sesuai dengan harapan perusahaan. 

Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan merupakan hal yang 

sangat penting bagi perusahaan dan karyawan. Perusahaan akan mendapatkan 

karyawan yang bersedia bekerja dan menjalankan tugas-tugas dengan baik, 

sedangkan karyawan merasa pemberian kompensasi sebagai penghargaan atas 

kerja yang telah dilaksanakan. Hubungan tersebut akan menentukan kelangsungan 

hidup dan keberhasilan perusahaan. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besar 

kecilnya kompensasi merupakan ukuran terhadap prestasi kerja karyawan. 

Samsuddin (2006:187-188) mengemukakan bahwa : 

Pemberian kompensasi dapat meningkatkan prestasi kerja dan motivasi 

karyawan. Oleh karena itu, perhatian organisasi atau perusahaan terhadap 

pengaturan secara rasional dan adil sangat diperlukan. Bila karyawan 

memandang pemberian kompensasi tidak memadai, presatsi kerja/kinerja, 

motivasi maupun kepuasan kerja mereka cenderung akan menurun. 

 

Apabila perusahaan ingin memikat karyawan yang cakap, dan 

mempertahankan karyawan yang telah ada, maka pimpinan perusahaan harus bisa 

menerapkan kompensasi yang layak dan seimbang dengan tenaga atau jasa yang 

telah diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, serta mengatur pemberian 

kompensasi tersebut tepat pada waktunya. Kompensasi yang diterapkan secara 

benar akan membantu perusahaan dalam mendapatkan karyawan-karyawan yang 

kompeten dan menjaga agar karyawan yang telah ada merasa nyaman bekerja  

Pemberian kompensasi kepada karyawan harus selalu mempertimbangkan 

usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Perusahaan perlu 

memperhatikan standard Upah Mininum Regional (UMR) daerah setempat. 

Menurut Gitosudarmo (2001:230) 

 Penggajian harus memperhatikan peraturan pemerintah, seperti misalnya 

ketentuan tentang Upah Minimum Regional.Idealnya, gaji yang diberikan 

organisasi di atas ketentuan pemerintah. Gaji memadai yang diterima oleh pekerja 

akan menimbulkan ketentraman dalam bekerja dan mereka tidak akan berperilaku 

macam-macam 



 
 

Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar minimum yang 

digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah 

kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. 

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-

mula Dewan  Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, 

buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke 

lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, 

karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang 

dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu 

disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD 

mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada gurbernur untuk disahkan  

 Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) 

karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah 

otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK). Upah Minimum Regional untuk daerah kota Bandung 

Tahun 2010 adalah Rp.1.271.625. (Sumber informasi UMK2010) 

Semangat kerja merupakan hal yang sangat penting dalam setiap usaha kerjasama 

dalam suatu organisasi, semangat kerja yang tinggi akan menghasilkan 

produktivitas kerja yang tinggi dan akan mempermudah perusahaan dalam 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu usaha tidak akan mengalami 

kemajuan tanpa adanya semangat kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi 

akan memberikan dampak positif bagi perusahaan,  

Pada penelitian ini, penulis memilih Rumah Makan Cibiuk salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan pada judul penelitian dan teori-teori yang mendukung mengenai 

kompensasi serta adanya pelaksanaan pemberian kompensasi yang diterapkan 

oleh Rumah Makan Cibiuk yang meliputi gaji, upah insentif, dan bonus akan 

tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan tidak menerapkan kompensasi yang 

sesuai dengan UMR. Karena gaji, upah insentif, dan bonus tersebut adalah faktor-

faktor yang erat hubungannya dengan semangat kerja karyawan. Rumah Makan 

Cibiuk dituntut untuk selalu memberikan jasa makanan terbaik yang berkualitas 



 
 

agar mampu bersaing dengan rumah makan lainnya. Karyawan sebagai motor 

penggerak dituntut untuk bekerja dengan lebih bersemangat agar mampu 

menghadapi persaingan, dan dapat mempertahankan keberadaan perusahaan.  

Perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan 

terampil, namun yang lebih penting adalah mereka bersedia bekerja dengan giat 

dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, 

kecakapan, dan keterampilan karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan jika 

mereka tidak mau bekerja keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan, 

dan keterampilan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa 

semangat kerja karyawan sangat penting dalam menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh pada Rumah Makan Cibiuk Bandung dalam bentuk skripsi dengan judul 

Penelitian “Hubungan Kompensasi dengan Semangat Kerja Karyawan 

Rumah Makan Cibiuk Bandung” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Semangat kerja karyawan merupakan suatu hal yang penting untuk terus 

dipelihara, karena semangat kerja sangat menentukan keberhasilan setiap aktivitas 

perusahaan. Upaya untuk mendorong semangat kerja dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan pemberian kompensasi. Kompensasi 

merupakan hak karyawan yang wajib diberikan perusahaan setelah melakukan 

kewajiban bagi perusahaan. Berpijak dari latar belakang masalah yang ada, dapat 

dirumuskan suatu permasalahan, yaitu: 

1. Jenis kompensasi apa saja yang diberikan kepada karyawan pada Rumah 

Makan Cibiuk Bandung. 

2. Bagaimana semangat kerja karyawan pada Rumah Makan Cibiuk Bandung 

3. Seberapa besar hubungan antara kompensasi dengan semangat kerja karyawan 

pada Rumah Makan Cibiuk Bandung 

 

 



 
 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi 

tentang kompensasi dan semangat kerja karyawan, sehingga dapat dilihat 

pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja karyawan Rumah Makan Cibiuk. 

Data dan informasi ini akan digunajan untuk menganalisis, yang selanjutnya akan 

digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas dan Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung. 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penyusunan penelitian ini adalah 

1. Mengetahui Jenis Kompensasi yang diberikan Pada Rumah Makan Cibiuk 

2. Mengetahui Semangat kerja Karyawan pada Rumah Makan Cibiuk 

3. Mengetahui besarnya hubungan kompensasi dengan semangat kerja karyawan 

pada Rumah Makan Cibiuk 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang 

diteliti dan membandingkan teori dengan praktek yang berada di perusahaan 

mengenai hubungan kompensasi dengan semangat kerja karyawan pada 

Rumah Makan Cibiuk Bandung. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

mengetahui sejauh mana dari pelaksanaan program kompensasi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Manfaat bagi dunia akademik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun 

sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti, 

memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan pengetahuan serta 

memberikan bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai 

pengaruh kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kinerja karyawan. 



 
 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil 

kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa financial 

maupun non financial dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai 

dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi / perusahaan 

tempat ia bekerja. 

 Kompensasi atau imbalan yang diperolehnya dugunakan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya sumber daya manusia itu adalah terdiri dari 

orang-orang secara individu yang mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, pada umumnya orang bekerja adalah agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya.Itulah sebabnya orang bekerja dengan bekerja orang tersebut 

agar dapat mempunyai balas jasa sebagai alat memenuhi kebutuhanya. 

Kompensasi merupakan suatu imbalan yang diberikan perusahaan kepada tenaga 

kerja dimana balas jasa tersebut dijadikan sumber pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup terhadap level status sosialnya. 

 Berdasarkan uraian diatas, menurut definisi mengenai kompensasi 

tersebut. Pengertian kompensasi menurut Gomes (2000:129 )menyatakan : 

“kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas 

jasa kerja mereka” 

 Pengertian kompensasi menurut Hasibuan (2007 :117) menyatakan 

“kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan”. 

Berdasarkan pengertian kompensasi diatas, maka dijelaskan bahwa 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pekerja sebagai pertukaran 

perkerjaanya. 

 Dengan adanya kompensasi atau balas jasa maka karyawan tersebut akan 

termotivasi untuk bekerja secara lebih baik lagi, dimana imbalan atau jasa yang 

diterima tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhanya. Dengan 

terpenuhi kebutuhanya maka para pekerja akan memperoleh kepuasan tertentu. 

Dengan diperolehnya kepuasan oleh para pekerja maka hal tersebut akan 



 
 

proporsional dengan kerelaan para pekerja dalam melepas kemampuaenya. 

Apabila para pekerja tersebut bekerja lebih baik, maka dalam hal ini pekerja 

tersebut akan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan tempatnya 

bekerja. Pada akhirnya perusahaan tersebut tidak hanya sekedar mempertahankan 

eksistensinya, melainkan juga dapat tumbuh dan berkembang kualitatif maupun 

kuantitatif 

 Hal ini semestinya disadari oleh pengelola sumberdaya manusia untuk 

memelihara semangat kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan yang maksimal. 

 Berdasarkan pendapatSiswanto.(2000:35)  mendefinisikan : 

“Semangat kerja sebagai keadaan psikologis seseorang. Semangat 

kerja dianggap sebagai keadaan psikologis yang baik bila semangat 

kerja tersebut menimbulkan kesenangan yang mendorong seseorang 

untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan oleh perusahaan” 

 

 Dalam kenyataanya, walaupun awalnya setiap karyawan mempunyai 

itikad yang baik  untuk membantu tujuan perusahaan, tapi seiring dengan 

perkembanganya, itikad baik yang ditunjang oleh semangat dapat berubah karena 

dipengaruhi oleh lingkungan pekerjaanya. Bila lingkungan kerja tidak mendukung 

dalam kegiatan perusahaan, maka hal ini tidak akan menimbulkan kepuasan bagi 

karyawan sehingga karyawan tidak lagi memiliki semangat kerja. 

Pemberian kompensasi ini merupakan hal yang sangat penting yang harus 

diperhatikan karena dapat menyangkut kelangsungan hidup perusahaan. Pekerja  

yang memiliki gairah kerja yang tinggi maka akan dapat memberikan kinerja 

tingkat output yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Pengelola perusahaan perlu mendorong para karyawan untuk 

meningkatkan kepuasan kerja mereka agar kompensasi yang lebih tinggi, karena 

besarnya kompensasi dipengaruhi oleh kepuasan kerja, untuk memotivasi 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. 

 Dalam suatu perusahaan yang memberikan kompensasi yang layak dan 

adil, maka perusahaan tersebut telah menerapkan kebijaksanaan yang penting. 

Dari uraian ditas maka penulis menyatakan hipotesis sebagai berikut: 



 
 

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis merumuskan hipotesis 

sebagai berikut “ Jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan maka semangat kerja karyawan akan meningkat”. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau peristiwa yang terjadi pada 

waktu penelitian diadakan dengan cara menggumpulkan data, menganalisis data 

dan menyimpulkan data yang diperoleh pada waktu penelitian, dan mencari 

hubungan antara variable yang diteliti. 

Jenis penelitian yang dilakukan terdiri dari : 

1. Library Reasearch (studi literatur) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku catatan 

dsan literature lain yang dapat dijadikan referensi yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

2. Field Reasearch (Penelitian Lapangan ) 

Yaitu mengadakan penelitian langsung kepada perusahaan yang 

bersangkutan, yang merupakan objek penelitian dengan  cara : 

a. Wawancara  

Merupakan teknik penelitian dimana penulis mengadakan komunikasi 

langsung dengan pihak-pihak perusahaan, meminta dan mempelajari 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas 

b. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi penelitian 

 Penelitian penulis lakukan di Rumah Makan Cibiuk Jl. Babakan sari 

Kiaracondong Bandung. Penulisan ini dilakukan dari Februari 2013 sampai 

dengan selesainya penulisan skripsi ini. 

 


