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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Bagi suatu perusahaan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia 

amat sangat menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Maka dari itu sumber 

daya manusia itu perlu dipersiapkan dengan baik sehingga harus dipilih dengan 

tepat, dibina, dipelihara, dan dikembangkan agar memberi sumbangan yang besar 

terhadap kemajuan perusahaan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, 

menandakan bahwa produktivitas kerja yang tinggi dapat dimiliki perusahaan, 

sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas sesuai dengan 

tuntutan konsumen. 

Untuk memperoleh sumber daya manusia yang unggul dengan cara 

memperhatikan sistem pengelolaannya yaitu dengan memotivasi pekerja dalam 

bentuk kepuasan kerja pekerja. Kepuasan kerja dapat dicapai apabila sistem 

pengelolaan berjalan dengan baik dan mampu memberikan rasa aman terhadap 

pekerja. 

Perusahaan dalam menetapkan kebijakan gaji harus memperhatikan 

prinsip keadilan. Jika seorang pekerja menerima gaji dari perusahaan, maka ada 

tiga kemungkinan yang dirasakan, yaitu gaji yang mereka terima kurang atau 

melebihi dari bobot pekerjaan dan atau gaji tersebut sesuai dengan bobot 

pekerjaannya. Dan jika yang terjadi adalah mereka merasa gaji yang diterima 

kurang dari bobot atau tingkat pekerjaannya, maka mereka akan merasa adanya 

ketidakadilan dan biasanya mereka memberikan reaksi (Moelyadi, 1987). 
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Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah suatu ilmu atau cara 

bagaimana mengatur sumber daya yang dimiliki oleh individu dapat digunakan 

secara optimal sehingga tujuan menjadi maksimal. Tidak bisa dipungkiri, 

perubahan teknologi yang sangat cepat, memaksa organisasi untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan usahanya. Perubahan tersebut telah menggeser fungsi-

fungsi MSDM yang selama ini hanya dianggap sebagai kegiatan administrasi, 

yang berkaitan dengan perekrutan pegawai (staffing), coordinating yang dilakukan 

oleh bagian personalia saja. Saat ini MSDM berubah dan fungsi spesialisasi yang 

berdiri sendiri menjadi fungsi yang terintegrasi dengan seluruh fungsi lainnya di 

dalam organisasi, untuk bersama-sama mencapai sasaran yang sudah ditetapkan 

serta memiliki fungsi perencanaan yang sangat strategik dalam organisasi, dengan 

kata lain fungsi SDM menjadi lebih bersifat strategik. Fungsi operasional dalam 

Manajemen SDM merupakan dasar pelaksanaan proses MSDM yang efisien dan 

efektif dalam pencapaian tujuan organisasi/perusahaan. Fungsi operasional itu 

terdiri dari : fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi kompensasi, fungsi 

pengintegrasian, dan fungsi pemeliharaan. Adanya perubahan paradigma tersebut 

berarti bahwa pentingnya pengelolaan SDM itu terutama pemfokusan dari setiap 

fungsi operasional guna pencapaian keberhasilan pada perusahaan. 

Persaingan dalam dunia kerja yang semakin meningkat, memacu instansi 

atau perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat menciptakan 

suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.Untuk menciptakan 

suatu produk atau jasa yang bermanfaat tentunya diperlukan tenaga kerja yang 

benar-benar memiliki kemampuan dalam bekerja dan memiliki semangat kerja 

yang tinggi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, 
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diantaranya adalah pengawasan sebagai langkah untuk mengontrol jalannya 

kegiatan dalam mencapai tujuan kerja dan kompensasi sebagai pemacu semangat 

kerja karyawan. 

 PT. DGW Chemicals merupakan salah satu pelaku dalam industri pestisida 

di Indonesia. Sejak berdirinya tahun 2004, PT.DGW Chemicals telah turut 

meramaikan persaingan dalam industri pestisida di Indonesia. PT. DGW 

Chemicals merupakan anak perusahaan dari PT. Dharma Guna Wibawa (PT. 

DGW). PT. DGW Chemicals merupakan perusahaan joint venture antara induk 

perusahaan PT. DGW dengan Hextar Chemicals Sdn, Bhd. PT. DGW berdiri 

sejak tahun 2001 dimana pada awalnya merupakan distributor langsung produk 

PT.Hextar Chemical. PT. Hextar Chemical sendiri merupakan perusahaan yang 

telah berpengalaman dalam bidang agrokimia selama 25 tahun dan berpusat di 

Selangor, Malaysia. 

 Pada perkembangannya, PT. DGW Chemicals melakukan riset secara 

terus-menerus untuk menciptakan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Intensitas persaingan yang semakin ketat juga menuntut 

PT. DGW Chemicals untuk terus menjaga mutu produk yang dihasilkan. 

Meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk PT. DGW Chemicals, membuat 

perusahaan mengambil langkah besar dengan melakukan pemindahan lokasi 

pabrik. Lokasi pabrik yang sebelumnya di daerah Sunter (± 3.000 m2) dipindah ke 

kawasan Jababeka III ((± 10.000 m2), Cikarang – Bekasi. Pemindahan tersebut 

untuk meningkatkan areal kapasitas pabrik. 

 Perluasan areal dan peningkatan kapasitas produksi tersebut menuntut 

kesiapan internal perusahaan. Sehingga dibutuhkan perencanaan sumber daya 
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manusia yang baik. Misalnya persediaan sumber daya manusia saat ini sudahkah 

mencukupi (perlu tidaknya menambahan karyawan), disesuaikan juga dengan 

kompensasi yang akan diberikan nantinya apakah perusahaan mampu menambah 

karyawan tanpa adanya pengurangan kompensasi. Kesiapan internal perusahaan 

dalam sumber daya manusia disini diartikan kemampuan perusahaan 

mensejahterahkan sumber daya manusia yang dimilikinya.   

 Kesiapan internal perusahaan membutuhkan adanya penganalisisan dalam 

hal kompensasi dikarenakan belum pernah sekalipun perusahaan menganalisis 

pengaruh kompensasi. Diharapkan setelah adanya penelitian ini mampu 

membenahi sistem kompensasi sehingga kesejahteraan karyawan dapat tercapai. 

Mendasari pada hal-hal tersebut diatas, maka analisis pengaruh kompensasi 

terhadap kepuasan dan kinerja karyawan menjadi masalah yang menarik dan penting 

untuk diteliti. Sehingga Penulis mencoba mengambil judul penelitian tentang 

“Analisis Pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan dan Kinerja Karyawan Bagian 

Produksi PT. DGW Chemicals”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana persepsi karyawan terhadap pemberian kompensasi di PT. 

DGW Chemicals tersebut? 

2) Faktor-faktor kompensasi mana saja yang berkaitan erat dan memiliki 

pengaruh paling besar terhadap kepuasan dan kinerja karyawan? 
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3) Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kepuasan dan kinerja sumber daya manusia dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1) Menganalisis persepsi karyawan terhadap kompensasi yang telah 

diberikan perusahaan.  

2) Menganalisis faktor-faktor kompensasi (yang terdiri dari materi dan 

non-materi) mana saja yang paling berpengaruh dalam rangka 

mendorong kepuasan dan kinerja karyawan. 

3) Memberikan masukan kepada manajemen dalam menentukan 

kebijakan alternatif di bidang pemberian kompensasi guna 

meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi peneliti mendapatkan pengalaman praktis serta pengaplikasian 

teori-teori tentang ilmu manajemen sumber daya manusia (MSDM) 

yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. 

2) Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi informasi cara pemberian 

kompensasi yang tepat sehingga terwujud perbaikkan mutu kinerja 

pekerja, visi dan misi organisasi serta persiapan menghadapi 

tantangan di masa mendatang. 
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1.5 Ruang Lingkup 

Dengan keterbatasan waktu dan data yang diperoleh, maka penelitian 

hanya dilakukan di PT. DGW Chemicals dengan memfokuskan pada pengaruh 

pemberian kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak 

langsung terhadap kepuasan dan kinerja karyawan. Adapun karyawan yang 

dimaksud adalah karyawan tetap bagian produksi.  
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