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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia adalah salah satu aset perusahaan yang menjadi

penggerak roda bisnis perusahaan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik

mutlak dilakukan karena akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Salah

satunya dengan pemberian kompensasi yang layak. Kompensasi dapat dikatakan

sebagai imbalan dari perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka.

Hasibuan (2000) mengatakan bahwa kompensasi yaitu semua pendapatan

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Mondy dan Noe

(1993: 320) membagi kompensasi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi finansial

dan non-finansial. Kompensasi finansial terdiri dari imbalan yang diterima secara

langsung dan tidak langsung, seperti: gaji, insentif, komisi, tunjangan, dan

asuransi kesehatan. Sedangkan kompensasi non-finansial terdiri dari kepuasan

yang diterima baik dari pekerjaan itu sendiri, seperti tanggung jawab, peluang

akan pengakuan, atau dari lingkungan psikologis maupun lingkungan fisik ia

berada.

Pada dasarnya kompensasi merupakan sarana pembentuk perilaku yang

mampu mempengaruhi kinerja seseorang. Menurut Handoko (1994:156) suatu

cara untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan
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adalah dengan memberikan kompensasi. Namun, banyak perusahaan yang

mengabaikan pentingnya kompensasi dan menganggap bahwa kompensasi

hanyalah pengeluaran semata yang sedapat mungkin dapat diminimalisir.

Akibatnya, kinerja menurun, produktivitas rendah, tingkat turnover maupun

absensi menjadi tinggi. Mangkuprawira (2004: 196) mengatakan bahwa jika

dikelola dengan baik, kompensasi membantu perusahaan untuk mencapai tujuan

dan memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya,

tanpa kompensasi yang cukup, karyawan yang ada sangat mungkin untuk

meninggalkan perusahaan dan untuk melakukan penempatan karyawan kembali

tidaklah mudah.

Bagi karyawan, kompensasi sangatlah dibutuhkan karena merupakan

faktor pendorong munculnya motivasi kerja. Semakin tinggi tingkat kepuasan

karyawan terhadap kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, maka semakin

tinggi pula tingkat kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja menggambarkan

sikap karyawan atau ungkapan perasaan seseorang tentang sesuatu. Menurut

Robbins (2008:107) Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik –

karakteristiknya. Lebih lanjut Robbins (2008:110) menjelaskan kepuasan kerja

terdiri dari pekerjaan itu sendiri, bayaran/gaji, kenaikan jabatan, pengawasan dan

rekan kerja. Sedangkan menurut Luthans (1995:142) dimensi kepuasan kerja

terdiri dari pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, dan

kondisi kerja. “Job satisfaction is an attitudinal variable that can be a diagnostic

indicator for the degree to which people like their job” (Spector dalam Alas,
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2007). Artinya kepuasan kerja adalah variabel tingkah laku yang dapat menjadi

indikator seseorang menyenangi pekerjaannya.

Program kompensasi juga penting bagi perusahaan, karena hal itu

mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia

atau dengan kata lain agar karyawan mempunyai loyalitas dan komitmen yang

tinggi pada perusahaan (Handoko 1994:155). Komitmen mendefinisikan unsur

orientasi hubungan antara individu dengan organisasinya. Orientasi hubungan

tersebut mengakibatkan karyawan bersedia memberikan sesuatu dan sesuatu yang

diberikan itu demi merefleksikan hubungan bagi tercapainya tujuan organisasi.

Malik et al. (2010) dalam penelitiannya mengenai dampak dari kepuasan kerja

terhadap komitmen organisasional pada dosen di beberapa universitas negeri di

Pakistan menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada kedua

variabel tersebut. Kepuasan kerja para dosen, diataranya: pekerjaan itu sendiri,

supervisi, gaji memberikan dampak yang positif pada komitmen organisasional.

Parahita Diagnostic Center adalah laboratorium klinik yang berpusat di

Surabaya. Pada awal berdirinya pada Oktober 1987, laboratorium klinik ini

bernama Laboratorium Klinik Pramita. Kemudian pada 1 Juli 2007 berubah nama

menjadi Pramita Utama Diagnostic Center, dan pada tanggal 1 Juni 2010 logo

serta brand diperbaharui menjadi Parahita Diagnostic Center.

Parahita Diagnostic Center memiliki visi menjadi laboratorium klinik

terlengkap. Untuk mewujudkan visi perusahaan tersebut, maka perusahaan

didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas tinggi
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terus melakukan inovasi dengan menggunakan peralatan-peralatan yang modern.

Saat ini Parahita Diagnostic Center telah memiliki 16 produk, diantaranya yaitu:

Biomolecular (PCR), Ultra Sono Graphy (USG), USG jantung (ECHO), X-Ray,

dan mammography. Selain itu Parahita Diagnostic Center juga memiliki layanan

home service, ruang VIP, dan mobile unit. Pada bidang sumber daya manusia,

Parahita Diagnostic Center selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya

karena manajemen perusahaan menyadari bahwa sumber daya manusia adalah

aset penting perusahaan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, karyawan

diberikan kompensasi finansial berupa: gaji, tunjangan, asuransi, dan pemenuhan

fasilitas. Selain itu, guna meningkatkan skill atau kemampuan karyawan baru,

maka karyawan baru diwajibkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Parahita

Diagnostic Center. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik,

diharapkan karyawan memiliki komitmen organisasional yang tinggi pada

perusahaan dan pada akhirnya akan memberikan pelayanan terbaik bagi

konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini disusun dengan judul

”Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Komitmen Organisasional dengan

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Karyawan Parahita Diagnostic

Center di Surabaya”.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis akan merumuskan

permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini :

1. Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh langsung dan

signifikan terhadap komitmen organisasional pada karyawan Parahita

Diagnostic Center di Surabaya?

2. Apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh langsung dan

signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan Parahita Diagnostic

Center di Surabaya?

3. Apakah kepuasan kerja mempunyai pengaruh langsung dan signifikan

terhadap komitmen organisasional pada karyawan Parahita Diagnostic

Center di Surabaya?

4. Apakah kompensasi finansial melalui kepuasan kerja sebagai variabel

intervening mempunyai pengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap

komitmen organisasional pada karyawan Parahita Diagnostic Center?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah:

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KOMITMEN  
ORGANISASIONAL DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA 
KARYAWAN PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER DI SURABAYA

ISMA PRATIWI RAHMAWATI



6

1. Untuk mengetahui apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh

langsung dan signifikan terhadap komitmen organisasional pada

karyawan Parahita Diagnostic Center di Surabaya.

2. Untuk mengetahui apakah kompensasi finansial mempunyai pengaruh

langsung dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan Parahita

Diagnostic Center di Surabaya.

3. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja mempunyai pengaruh langsung

dan signifikan terhadap komitmen organisasional pada karyawan Parahita

Diagnostic Center di Surabaya.

4. Untuk mengetahui apakah kompensasi finansial melalui kepuasan kerja

sebagai variabel intervening mempunyai pengaruh tidak langsung dan

signifikan terhadap komitmen organisasional pada karyawan Parahita

Diagnostic Center di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberi manfaat, antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan penting bagi

kepentingan operasional praktis guna meninjau dan mengevaluasi program

kompensasi finansial, kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada

karyawan Parahita Diagnostic Center di Surabaya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL TERHADAP KOMITMEN  
ORGANISASIONAL DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA 
KARYAWAN PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER DI SURABAYA

ISMA PRATIWI RAHMAWATI



7

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan guna

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan

pengetahuan kompensasi finansial, kepuasan kerja, dan komitmen

organisasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakng masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari berbagai landasan teori yang digunakan dalam

penelitian ini. Didalamnya tercakup uraian mengenai konsep kompensasi

finansial, konsep kepuasan kerja, konsep komitmen organisasional, hasil

penelitian sebelumnya, hipotesis dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan pendekatan penelitian yang

menggunakan identifikasi variabel, definisi operasional variabel penelitian, jenis
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dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, prosedur pengumpulan data,

serta teknik analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memberikan uraian tentang gambaran umum organisasi yang

menjadi subyek penelitian yaitu Parahita Diagnostic Center, deskripsi hasil

penelitian, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang simpulan dari hasil penelitian dan

beberapa yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti.
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