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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di tengah kondisi persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan 

harus memperhatikan kualitas karyawannya karena karyawan merupakan pihak 

yang menjalankan strategi bisnis untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Salah 

satu cara untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan memberikan motivasi 

kerja kepada karyawan. Salah satu motivator yang terpenting bagi karyawan 

adalah kompensasi (Ivencevich, 1998). Desain sistem kompensasi yang tepat 

adalah cara yang efisien untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan (Jennifer, 

1996). Sistem kompensasi strategis dan efektif juga dapat membantu perusahaan 

dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang bertalenta dan berkompeten, 

sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai misi dan tujuan (Dessler, 

2002). 

Menurut Milkovich, Newman dan Gerhart (2011:19) bahwa desain 

kompensasi yang tepat harus memperhatikan aspek kompetitif eksternal dan 

keadilan internal. Aspek kompetitif eksternal adalah perbedaan kompensasi yang 

diberikan oleh perusahaan lain. Aspek ini memiliki dua tujuan : 

1. Meyakinkan bahwa kompensasi yang didesain perusahaan dapat 

mempertahankan dan menarik perhatian karyawan. Perusahaan 
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dituntut untuk mendesain sistem kompensasi yang kompetitif 

berdasarkan market industri. 

2. Mengendalikan labor cost, sehingga harga barang dan jasa perusahaan 

tetap dapat bersaing. 

Aspek internal equity yaitu pemberian kompensasi harus bersifat adil dimana 

disesuaikan dengan kemampuan, pengalaman, dan pendidikan yang dibutuhkan 

karyawan untuk memegang suatu jabatan. Karyawan akan merasa adil apabila 

imbalan yang diperoleh sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. 

Kompensasi akan menyebabkan perbedaan pandangan yang berdampak 

pada perilaku antara karyawan dan manajemen (Milkovich et al., 2011:6). Dari 

sisi karyawan memandang kompensasi sebagai imbalan yang diterima dari hasil 

pekerjaan yang telah karyawan selesaikan untuk perusahaannya. Perusahaan harus 

memiliki dasar dalam pemberian kompensasi kepada karyawan. Internal equity 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah sistem dimana karyawan akan 

mendapatkan kompensasi berdasarkan perbedaan kualifikasi diantara karyawan. 

Perusahaan akan sulit untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas terbaik jika 

perusahaan tidak mengimbangi dengan sistem kompensasi yang tepat. 

Karyawan yang berkualitas memiliki daya tawar yang tinggi terhadap 

perusahaan, sehingga apabila perusahaan tidak mampu memberikan imbalan yang 

sesuai dengan apa yang telah mereka berikan untuk perusahaan, karyawan akan 

memilih untuk bekerja di perusahaan lain yang memiliki sistem kompensasi yang 
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lebih baik dan menawarkan return yang lebih tinggi. Melalui sistem kompensasi 

yang tepat, perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan loyalitas karyawan, 

bahkan dapat menarik perhatian karyawan berkualitas terbaik karena mereka 

menganggap bahwa imbalan yang diberikan oleh perusahaan seimbang dengan 

kinerja yang karyawan berikan. Karyawan akan cenderung membandingkan 

kompensasi yang diberikan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sehingga 

perlu menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun sistem kompensasi 

yang tepat agar karyawan dapat bertahan di perusahaan tersebut. 

Namun dari sisi perusahaan, kompensasi merupakan beban perusahaan 

yang harus dikeluarkan. Perusahaan harus mampu mengelola budget yang dimiliki 

untuk labor cost. Bagi manajer, labor cost adalah biaya yang sebaiknya di 

minimalkan, tetapi jangan sampai kebijakan tersebut membuat karyawan terbaik 

mencari perusahaan lain yang memberikan return lebih besar. Bagi manajemen, 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dalam bersaing dengan kompetitor, perusahaan juga 

mempertimbangkan untuk memberikan kompensasi yang lebih tinggi 

dibandingkan yang perusahaan lain tawarkan sebagai cara perusahaan untuk 

mendapatkan, memotivasi, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. 

Martocchio (2011:5), berdasarkan sifatnya, upah dibagi menjadi dua, yaitu 

bersifat tetap dan variabel. Gaji pokok merupakan bentuk upah tetap yang 

diterima karyawan selama memegang suatu jabatan. Upah tetap dapat mengalami 
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peningkatan jika adanya penyesuaian dengan cost of living, namun gaji tetap 

tersebut tidak boleh mengalami penurunan. Milkovich et al., (2011:12) 

menyatakan bahwa upah yang bersifat variabel adalah tunjangan kinerja yang 

diberikan kepada karyawan berdasarkan hasil kinerja. Tunjangan kinerja bersifat 

fluktuatif karena bergantung pada kinerja karyawan dan masing-masing karyawan 

akan memperoleh nominal rupiah yang berbeda. Perusahaan dapat memberikan 

kompensasi yang bersifat tetap dan juga bersifat variabel kepada karyawan. 

Namun apabila perusahaan menerapkan pemberian upah variabel, hasil kinerja 

harus menjadi dasar pemberian upah variabel (Heneman, 2000). Upah variabel 

diberikan berdasarkan seberapa baik kinerja yang telah dicapai karyawan, 

sehingga perlu bagi perusahaan dalam mengevaluasi kinerja masing-masing 

karyawan.  

Dalam penelitian ini, Koperasi Warga Semen Gresik sedang memperbaiki 

struktur kompensasi untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu 

bagi KWSG untuk mendesain ulang sistem kompensasi. Koperasi ini merupakan 

koperasi milik PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang berdiri sejak tanggal 29 

Januari 1963 dengan nama Koperasi Serba Usaha Karyawan Perusahaan Negara 

Semen Gresik. KWSG memulai bisnis koperasi dengan menjalani usahanya di 

bidang perdagangan pokok sayur mayur untuk memenuhi kebutuhan karyawan 

Semen Gresik. Dengan terus melakukan eksistensinya pada dunia bisnis koperasi, 

Semen Gresik mengembangkan usahanya di bidang penjahitan, foto copy, jasa 
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boga dan perdagangan umum, sehingga pada tahun 1991 nama tersebut berubah 

menjadi Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG). Terdapat hal yang 

menyebabkan KWSG harus mendesain ulang sistem kompensasi, yaitu pada 

KWSG ada jabatan supervisor dan staf. Namun, kedua jabatan tersebut memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang sama. Perbedaan pada kedua jabatan tersebut 

hanya pada besaran gaji yang diterima. Oleh karena itu, sistem penggajian yang 

baru akan memperbaiki sistem yang lama agar tidak terjadi kerancuan antara 

jabatan supervisor dengan staf. 

Selain itu, sistem kompensasi ini didesain untuk menunjang tercapainya 

visi KWSG dalam mendominasi bisnis perdagangan bahan bangunan di Asia 

Tenggara. Visi tersebut dapat tercapai apabila karyawan memiliki motivasi yang 

tinggi untuk memajukan perusahaan. Salah satu hal yang dapat mendorong 

karyawan untuk berkontribusi terhadapan pencapaian kesuksesan KWSG adalah 

dengan memberikan sistem kompensasi yang tepat, yaitu berdasarkan prinsip 

internal alignment dan juga prinsip external competitiveness. Sehingga 

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana mendesain 

sistem kompensasi yang mampu bersaing dengan perusahaan yang bergerak di 

bisnis bahan bangunan, sehingga KWSG dapat memiliki karyawan yang memiliki 

kapabilitas terbaik dan nantinya dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

tujuan utama perusahaan. Desain sistem kompensasi tersebut juga diharapkan 
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dapat mendorong para karyawan untuk dapat berkontribusi dalam pelaksanaan 

tujuan perusahaan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan bahwa rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana desain sistem kompensasi untuk 

Koperasi Warga Semen Gresik, agar sesuai dengan rencana strategis perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sistem kompensasi yang tepat 

bagi perusahaan berdasarkan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan. Desain 

sistem kompensasi menggunakan analisis jabatan yang berisi uraian dan 

spesifikasi jabatan sebagai dasar peneliti dalam melakukan proses evaluasi jabatan 

(Job evaluation). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap KWSG dalam memperbaiki 

struktur penggajian sebelumnya. Sistem kompensasi yang didesain telah 

disesuaikan dengan kondisi KWSG saat ini, seperti pada sistem 

kompensasi sebelumnya pihak manajemen membagi suatu jabatan 

menjadi dua level, yaitu supervisor dan staf. Namun, kedua jabatan ini 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Sehingga, yang 
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membedakan hanya besar nominal gaji. Agar tidak terjadi kerancuan 

antara jabatan supervisor dengan staf, maka perlu adanya perbaikan 

sistem penggajian pada KWSG. 

2. Penyusunan sistem kompensasi ini membantu KWSG dalam menerapkan 

asas keadilan eksternal maupun internal dalam peusahaan. Aspek keadilan 

internal diterapkan dengan cara melakukan penilaian jabatan berdasarkan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Desain sistem 

kompensasi ini juga menggunakan tolak ukur perusahaan lain untuk 

mengetahui external competitiveness di industri sejenis dalam pemberian 

nominal gaji, sehingga KWSG tetap dapat bersaing dalam bisnis 

perdagangan bahan bangunan. 

3. Manfaat lain dari desain sistem kompensasi ini adalah banyaknya jenis 

tunjangan yang diberikan akan disederhanakan menjadi satu tunjangan 

saja. Sehingga, pihak manajemen hanya memberikan proporsi antara gaji 

pokok dengan tunjangan berdasarkan total nominal Take-Home Pay yang 

diberikan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai desain 

sistem kompensasi pada Koperasi Warga Semen Gresik. Dari latar 

belakang tersebut dapat ditemukan satu rumusan masalah yang akan 

diteliti pada penelitian ini. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka membahas mengenai teori kompensasi yang 

melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan untuk menganalisis 

masalah dalam penelitian. Bagian ini terdiri dari landasan teori yang 

berhubungan dengan kompensasi, penelitian terdahulu, research question 

dan model analisis, serta kerangka berfikir. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian beserta alasan 

memilih metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif karena sifat penelitian ini adalah case study yang 

harus menjawab permasalahan penelitian dengan kata tanya bagaimana. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan jenis dan sumber data yang 

diperoleh, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis metode yang 

digunakan untuk menganalisis permaslahan pada penelitian ini. 
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BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum subyek dan obyek penelitian, hasil 

analisis, dan interpretasi. Subyek penelitian ini adalah Koperasi Warga 

Semen Gresik dan obyek penelitiannya adalah sistem kompensasi. Hasil 

dari penelitian ini adalah desain sistem kompensasi yang berbentuk poin 

evaluasi jabatan. 

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang memuat 

kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya. Hasil 

kesimpulan dan saran dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak 

informan untuk mengambil keputusan dalam hal pemberian kompensasi 

bagi karyawan. 
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