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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kompensasi merupakan bagian manajemen sumber daya manusia yang sulit 

dan menantang karena mengandung banyak unsur dan memiliki dampak yang 

cukup panjang bagi tujuan-tujuan stratejik perusahaan (Retnowati & Widia, 

2011). Selain itu kompensasi memiliki fungsi yang penting dalam praktik 

manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah satu 

aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam 

hubungan kerja yang mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang 

terkait, seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala 

kompensasi (Retnowati & Widia, 2011). Dalam praktiknya masih banyak 

perusahaan yang belum memahami secara benar sistem. Sistem kompensasi 

membantu dalam penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta 

memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi (Retnowati & Widia, 2011).  

Sistem kompensasi ditentukan oleh keahlian dan upaya yang 

dibutuhkan untuk menunaikan sebuah pekerjaan dan tingkatan pekerjaan 

dinilai oleh organisasi dan masyarakat (Simamora, 2004). Meskipun 

kompensasi harus mempunyai dasar yang logik, rasional dan dapat 

dipertahankan, hal ini menyangkut banyak faktor emosional dari sudut pandang 

para karyawan. 

Didalam sistem kompensasi, disamping membahas organisasi dan 

pekerjaan, faktor lain yang juga menyangkut karyawan adalah esensial dalam 

menentukan keadilan gaji. Bilamana karyawan menunaikan pekerjaan-
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pekerjaan yang serupa dan kinerja serta pengalaman mereka adalah sepadan, 

masuk akal bila membayar sama terhadap mereka. Namun demikian, jika 

beberapa orang ternyata lebih produktif atau lebih berpengalaman 

dibandingkan yang lainnya, sudah sepantasnya mendapat imbalan yang lebih 

besar (Simamora, 2004). 

Meskipun kompensasi berarti sesuatu yang berbeda untuk individu dan 

organisasi, tetapi masalah ini sangat penting untuk semua (Ali, 2009). Untuk 

individu, kompensasi tidak hanya kembalinya manfaat, tetapi juga 

mencerminkan kemampuan individu atau prestasi (Ali, 2009). Untuk 

organisasi, kompensasi adalah biaya atau pengeluaran, serta alat yang penting 

untuk mendapatkan keuntungan kompetitif ( Chang dalam Lai, 2011). Sistem 

kompensasi adalah desain dorongan dimana kontribusi karyawan 

dikembalikan. Sistem kompensasi yang efektif dapat merangsang karyawan 

untuk bekerja lebih keras, sehingga meningkatkan kinerja kerja produktivitas 

(Lin, 2000). 

Ketika merancang sistem kompensasi, untuk memuaskan beberapa 

tujuan, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dasar, seperti 

kesehatan karyawan, jabatan, kinerja dan keterampilan. desain sistem 

kompensasi  didasarkan pada tiga faktor: job-based pay, performance-based 

pay, skill-based pay (Robbins dalam Lai, 2011). Maulani (2009) juga 

menyatakan Konsep 3P dalam sistem kompensasi yakni pay for position, pay 

for competence, dan pay for performance atau dalam istilah Bahasa Indonesia 

di kenal dengan konsep 3K yakni Kedudukan, Kompetensi, dan Kinerja. 

Konsep 3K ini adalah konsep yang berawal dari konsep job evaluation yang 

melahirkan pay for position, konsep competency yang melahirkan pay for 
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competence dan konsep performance management yang melahirkan pay for 

performance.  

Untuk itu salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penerapan 

sistem kompensasi yang tepat dikarenakan kaitannya dengan kelangsungan 

organisasi (Lai, 2011). Kompensasi sangat penting dalam pengelolaan sumber 

daya manusia karena sistem kompensasi yang efektif secara signifikan 

mempengaruhi perkembangan usaha dengan penerapan daya saing baik 

eksternal, internal dan  individu. Daya saing eksternal menarik bakat, dan 

internal  membantu perusahaan untuk mempertahankan bakat dengan 

memastikan bahwa karyawan dan rekan-rekan yang membuat kontribusi yang 

sama dan kompensasi yang sama. Keadilan individu memungkinkan karyawan 

untuk merasakan bahwa potensi mereka sepenuhnya dihargai. Hubungan antara 

sistem kompensasi dengan strategi keseluruhan organisasi telah menjadi 

tantangan yang signifikan dalam manajemen kompensasi abad ke-21 (Balkin & 

Gomez-Mejia dalam Lai, 2011). Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan 

dari sistem kompensasi adalah hal yang paling penting yang dihadapi manajer 

sumber daya manusia (Alam, 2009).  

Kompensasi sangat penting bagi karyawan sebagai individu, karena 

besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan 

karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat (Handoko, 2001). Kompensasi 

yang diberikan pada karyawan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja 

dan motivasi kerja serta hasil kerja. Seperti yang dikemukakan oleh  Handoko 

(2000) mengatakan bahwa suatu departemen personalia meningkatkan prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi. Oleh 

karena itu apabila para karyawan memandang kompensasi mereka tidak 
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memadai, prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja bisa turun secara 

dramatis (Handoko, 2001). 

Kepuasan kerja mencerminkan seseorang terhadap pekerjaan mereka 

(Handoko, 2001). Ini terlihat dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan 

dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Kepuasan atau 

ketidakpuasan karyawan tergantung dari apa yang diharapkan, apabila yang 

didapatkan karyawan lebih rendah dari yang diharapkan akan menyebabkan 

karyawan tidak puas. Departemen personalia atau manajemen harus senantiasa 

memonitor kepuasan kerja, karena hal itu mempengaruhi tingkat absensi, 

perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, masalah-masalah 

personalia vital lainnya (Handoko, 2001). 

Pentingnya kompensasi sebagai salah satu indikator kepuasan dalam 

bekerja sulit ditaksir karena pandangan-pandangan karyawan mengenai uang 

atau imbalan langsung nampaknya sangat subyektif (Frasser dalam Maulani, 

2009), tetapi pada dasarnya adanya dugaan ketidakadilan dalam memberikan 

upah maupun gaji merupakan sumber ketidakpuasan karyawan terhadap 

kompensasi (Strauss dan Sayles dalam Maulani, 2009). 

 Pada penelitian Lai (2011)  menemukan bahwa kepuasan karyawan 

berkaitan dengan desain sistem kompensasi perusahaan. Karena desain sistem 

kompensasi merupakan indikator kunci dari pemilihan strategi pembayaran, 

harus sangat dihargai karena berkaitan positif dengan kepuasan kerja karyawan 

melalui variabel demografi, yaitu umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan 

jabatan (Lai, 2011). Dalam penelitiannya, Maulani (2009) menunjukkan  

kompensasi dengan konsep 3P (Pay for Position, Pay for Competence, Pay for 
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Performance) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan melalui 

variabel usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan jumlah tanggungan keluarga. 

Seperti dipaparkan diatas bahwa penelitian  ini akan membahas tentang 

analisa pengukuran tingkat kepuasan kerja karyawan berdasarkan desain sistem 

kompensasi, yang mengidentifikasi pengaruh yang ada berdasarkan teori 

dengan pengaruh yang ada pada Fave Hotel Braga di Bandung berdasarkan 

penilaian responden (karyawan), sehingga diharapkan dapat mengetahui 

dengan tepat pengaruh tingkat kepuasan kerja karyawan berdasarkan desain 

sistem kompensasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka ada tiga rumusan 

masalah dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi dengan konsep 3P (Pay for Position, Pay 

for Performance, Pay for Competence) terhadap kepuasan kerja karyawan Fave 

Hotel Braga?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan Fave Hotel Braga? 

3. Bagaimana hubungan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan jumlah tanggungan keluarga terhadap 

kepuasan kerja karyawan Fave Hotel Braga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara rinci dijabarkan sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dengan konsep 3P (Pay for 

Position, Pay for Performance, Pay for Competence) terhadap kepuasan kerja 

karyawan Fave Hotel Braga. 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan Fave Hotel Braga. 

3.  Untuk mengetahui hubungan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa kerja dan jumlah tanggungan keluarga 

terhadap kepuasan kerja karyawan Fave Hotel Braga. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Sementara manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya 

adalah : 

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian tentang analisa pengukuran tingkat 

kepuasan kerja karyawan berdasarkan desain sistem kompensasi karyawan 

diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen 

khususnya manajemen sumber daya manusia mengenai sistem kompensasi. 

2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian tentang analisa pengukuran tingkat 

kepuasan kerja karyawan berdasarkan desain sistem kompensasi diharapkan 

dapat memberikan masukan dan wawasan terhadap perusahaan agar mampu 

menciptakan sistem kompensasi yang tepat dan  bagi para pembaca, terutama 

bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi untuk 

penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 
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1.5 Model Penelitian 

Model penelitian yang menguji pengaruh desain sistem kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan ditunjukan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Maulani (2009) 

Gambar 1. 

Desain Sistem Kompensasi dan Kepuasan Kerja Karyawan 

 

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fave Hotel Braga yang berlokasi di Jalan Braga 

No.99-101, Bandung. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, mulai bulan 

Oktober 2012 sampai akhir Januari 2013. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang akan disusun dengan sistematika 

pembahasan berikut: 

 

Kepuasan 

Kerja 

Desain sistem Kompensasi -  Pay for Position -  Pay for Performance -  Pay for Competence 
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Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, identifikasi 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, waktu dan tempat penelitian 

serta sistematika penulisan laporan. 

 

Bab II Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis yang terdiri dari konstruk-

konstruk penelitian, hubungan antar-konstruk, serta hipotesis yang diajukan 

berdasarkan literature atau penelitian sebelumnya. 

 

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari sampel dan prosedur penelitian, 

metode pengumpulan data, instrument penelitian, dan pengukuran variabel 

serta metode analisis data. 

 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil pengumpulan 

data, profil responden, hasil pengujian validitas, reliabilitas, hipotesis serta 

berbagai pembahasan hasil-hasil penelitian tersebut. 

 

BabV Penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi pennelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran untuk penelitian mendatang.  
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