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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, mengakibatkan 

perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. 

Oleh karena itu perusahaan harus mampu bersaing dan salah satu alat yang dapat 

digunakan oleh perusahaan adalah kompensasi. Jika program kompensasi dirasakan 

adil dan kompetitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk 

menarik karyawan yang potensial, mempertahankan dan memotivasi karyawan agar 

lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan 

akan mampu menghasilkan produk atau jasa dengan harga yang kompetitif. 

Kompensasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja para 

pegawai dalam suatu perusahaan, salah satu alasan seseorang bekerja adalah untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang akan bekerja maksimal agar mendapat 

kompensasi yang sesuai dengan kinerja seorang pegawai. 

Menjadi pegawai pemerintahan atau pun perusahaan memang suatu hal yang 

sangat di minati oleh setiap kalangan masyarakat. Hal tersebut tentunya 

berkesinambungan dengan kemajuan suatu negara dimana jika kinerja suatu pegawai 

tersebut rendah maka kualitas sumber daya manusia dalam negara tersebut menjadi  

kurang baik, dengan memperhatikan sumber daya fisik, keuangan, kemampuan 

memasarkan, serta sumber daya manusia, serta terkait dengan bagaimana mengelola 
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sumber daya ini.  

Menurut Fisher et . al (2006 : 421) dasar pengelolaan manusia sebenarnya 

dapat ditiru namun strategi paling efektif bagi perusahaan dalam menemukan cara – 

cara yang unik untuk menarik, mempertahankan, serta memotivasi karyawan lebih 

sulit untuk ditiru. Kinerja merupakan cerminan dari motivasi suatu sumber daya 

manusia dalam mengembangkan kemampuan pribadi dan meningkatkan kemampuan 

dimasa mendatang, dipengaruhi oleh umpan balik mengenai kinerja masa lalu dan 

pengembangan.  

Kinerja merupakan hasil – hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang 

atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu Tika (2006 : 122). Kinerja 

seorang pegawai berperan penting bagi suatu organisasi, karena kinerja setiap 

pegawai merupakan sumbangan bagi tercapainya kinerja setiap fungsi organisasi dan 

pada gilirannya kinerja fungsi-fungsi organisasi memberi sumbangan terhadap 

pencapaian kinerja organisasi/perusahaan. Rendahnya kinerja pegawai dalam suatu 

organisasi dapat mengakibatkan terhambatnya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya.  

Pengaruh kompensasi terhadap kinerja adalah pengaruh yang paling besar hal 

ini wajar karena dengan kesejahteraan dan tercukupinya kebutuhan hidup seseorang 

baik moneter mapun non-moneter maka kinerja seseorang dalam hal ini akan 

meningkat Suryo (2011:65). Kompensasi merupakan hal yang dominan dalam 

kinerjanya, arah hubungan yang bertanda positif berarti kompensasi yang diterima 
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atau dirasakan semakin memadai maka kinerjanya akan meningkat pula Suryo 

(2011:65).  

Pengelolaan kompensasi adalah satu upaya yang dilakukan oleh manajemen 

untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja para karyawan, 

paket kompensasi, terdiri atas gaji dan tunjangan – tunjangan, merupakan 

pengeluaran pokok yang secara kritis mempengaruhi posisi kompetitif suatu 

organisasi. Kompensasi meliputi kembalian – kembalian financial dan jasa – jasa 

serta tunjangan – tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari 

hubungan kepegawaian. Menurut Simamora (1999:540) Kompensasi merupakan apa 

yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 

Kompensasi merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, 

pemberian kompensasi tersebut dapat digunakan untuk memotivasi para karyawan di 

sebuah perusahaan Mulyadi (2005:416). Kompensasi sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja pegawai. Kompensasi dapat menjadi pendorong seseorang 

melakukan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik, kompensasi perlu di 

bangkitkan agar pegawai dapat melaksanakan kinerja yang maksimal, sebaliknya 

karyawan yang tidak mempunyai kinerja yang tinggi dalam melakukan pekerjaan 

akan sulit untuk bekerja dengan maksimal dan cenderung tidak bertanggung jawab 

sekalipun karyawan tersebut memiliki kemampuan oprasional yang baik.  

Apabila kinerja karyawan dapat dibangun dengan maksimal, maka para 

pegawai dapat memiliki kinerja yang baik di dalam organisasi atau perusahaan. Hal 

ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta kesejahteraan 
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pegawai BUMN maka Kementrian Badan Usanha Milik Negara (BUMN) telah 

mengusulkan sejumlah perusahaan milik pemerintah memberlakukan sistem 

penggajian berbasiskan kinerja.  

Di PT. Pos Indonesia (Persero)  yang merupakan badan usaha milik negara 

(BUMN) yang berperan dalam layanan pengiriman pos di Indonesia. Seiring 

berjalannya waktu, Pos telah memanfaatkan infrastruktur jaringannya yang mencapai 

sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 

100% kecamatan, 42% kelurahan atau desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di 

Indonesia. Saat ini Pos Indonesia memiliki 3700 kantor pos online, serta dilengkapi 

electronic mobile post di beberapa kota besar yang terintegrasi. 

Mail Processing Centre (MPC) Bandung 40400 yang berlokasi di Jalan 

Soekarno-Hatta 558 merupakan salah satu unit kerja PT Pos Indonesia (Persero) yang 

memiliki fungsi utama melakukan pemrosesan seluruh kiriman pos, baik surat 

maupun paket, sejak diterima dari loket kantor pos agar dapat disampaikan ke bagian 

antaran atau Delivery Centre untuk dikirimkan ke alamat tujuan. Terdapat beberapa 

unit kerja (divisi) di MPC Bandung, di antaranya Proses Incoming Surat Prioritas, 

Proses Outgoing Surat Prioritas, Distribusi dan Transportasi, Pos Internasional. 

Usulan Kementrian Badan Usaha Milik Neraga (BUMN) ini muncul karena 

masih banyaknya perusahaan milik negara yang hingga saat ini menerapkan sistem 

penggajian berdasarkan jabatan dari para pegawainya. Keputusan pola penggajian 

berdasarkan sistem remunerasi rencananya akan masuk dalam suatu keputusan 

perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tahun 2014. 
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(BISNIS.LIPUTAN6.COM, 24 OKT 2013) 

Dari data yang diperoleh dalam bulan Juli, Agustus, September 2014 dapat 

terlihat terjadinya penurunan tingkat kehadiran pegawai BUMN di Kantor Pos Mail 

Processing Center Bandung. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan dan 

penurunan atas kompensasi yang diberikan kepada para pegawai BUMN. Jumlah 

terendah penurunan kehadiran terjadi pada bulan September dari 30 sample yang di 

ambil, setiap pegawai tidak hadir rata-rata mencapai 5 hingga 6 hari perorang. Jika 

dibandingkan dengan bulan Agustus, pegawai tidak hadir rata-rata 4 hingga 5 hari.  

Dan bulan Juli rata-rata setiap pegawai tidah hadir 3 hingga 4 hari perorang. Maka 

berdasarkan hasil interview dengan pihak SDM dari Kantor Pos Mail Processing 

Centre bahwa dugaan sementara salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya 

penurunan kinerja yaitu adanya pemberian kompensasi. (Sumber: Bagian SDM Pos 

Mail Processing Centre) 

Atas dasar uraian tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian 

dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : 

“ PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

DI PT. POS INDONESIA MAIL PROCESSING CENTRE BANDUNG “  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang di kemukakan maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yang akan dibahas : 

1. Bagaimana pemberian kompensasi yang diterima karyawan di Kantor Pos 
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Mail Processing Center Bandung  

2. Bagaimana kinerja karyawan di Kantor Pos Mail Processing Center Bandung 

3. Besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Kantor Pos Mail 

Processing Center Bandung  

1.3   Tujuan Dan manfaat  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian kompensasi yang diterima karyawan 

di Kantor Pos Mail Processing Centre Bandung  

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan di Kantor Pos Mail Processing Centre 

Bandung tersebut berjalan dengan baik atau tidak  

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di Kantor Pos Mail Processing Centre Bandung 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :  

1. Kegunaan pihak lain   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

Manajemen Sumber Daya Manusia  khususnya mengenai kompensasi dan 

kinerja karyawan.   

2. Kegunaan perusahaan   

Bagi perusahaan di harapkan agar penelitian ini dapat memberikan 

masukan yang bermanfaat dalam hal pemberian kompensasi dan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan.  
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3. Kegunaan penulis  

Dengan adanya penelitian ini di harapkan penulis dapat mengetahui 

bagaimana pemberian kompensasi tersebut dan dapat mengetahui mengenai 

kinerja karyawan yang berkualitas.  

1.4 Lokasi Penelitian  

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di 

Kantor Pos Mail Processing Centre Bandung, yang berlokasi di JL. Soekarno-Hatta 

No. 558 Bandung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2014 

sampai dengan selesai. 

  


