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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan usaha dari organisasi sangatlah bergantung terhadap kinerja 

para karyawan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah 

memberikan kompensasi secara finansial maupun non finansial serta memilah 

dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerja dalam perusahaan. Dengan 

demikian, pemberian kompensasi secara finansial maupun non finansial dan 

sesuai kompetensi dengan menciptakan sumber daya manusia yang profesional 

secara adil dan layak harus diatur perusahaan dengan baik. Manajemen yang baik 

akan memudahkan tewujudnya hubungan yang baik antara perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. 

Kompensasi finansial maupun non finansial merupakan bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada setiap karyawan sebagai umpan balik atas 

kinerja yang diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan yang telah 

memberikan tugas, wewenang atau tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh 

karyawan yang berada di perusahaan selama masa kerja karyawan tersebut.  

Kinerja karyawan membutuhkan suatu kompetensi yang merupakan 

bagian dari kesusksesan kinerja seorang karyawan. Kompetensi merupakan 

bagian dari bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang. 

Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai karakteristik dasar dari seseorang 

yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. 
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Mempertimbangkan faktor kompetensi pada sumber daya manusia dapat 

menciptakan kinerja karyawan yang baik dan dapat berdampak positif bagi suatu 

perusahaan. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kudus) merupakan salah satu 

usaha dalam melayani masyarakat untuk mendapatkan air bersih dalam 

pendistribusiannya. Untuk meningkatkan kepuasan dan pelayanan di masyarakat 

perusahaan perlu mengadakan adanya peningkatan kinerja.  

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya 

research gap dari kompensasi finansial yang mempengaruhi kinerja karyawan 

yaitu menurut penelitian Usman Fauzi (2014) dalam jurnal yang berjudul 

pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Trakindo Utama 

Samarinda, menyatakan bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Pendapat lain yang sejalan dengan Usman Fauzi dari 

penelitian Eta Setyawan Suseno, Djamhur Hamid, dan Ika Ruhana (2014) dalam 

jurnal yang berjudul pengaruh kompensasi finansial dan non finansial terhadap 

kinerja karyawan studi pada Bank Indonesia cabang Jember, menyatakan bahwa 

variabel kompensasi finansial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan, namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh M. Taslim Dangnga dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh 

kompensasi finansial terhdap kinerja karyawan front linner pada hotel Imperial 

Arya Duta di Kota Makassar (2014) memberikan informasi bahwa gaji dan 

insentif merupakan indikator dari kompensasi finansial, hasilnya secara simultan 
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gaji dan insentif tidak berpengaruh signifikan terhdap kinerja karyawan front 

linner padahotel Imperial Arya Duta di Kota Makassar.  

Permasalahan yang terjadi saat ini pada perusahaan daerah air minum 

(PDAM Kudus) secara kompensasi non finansial sebagai penunjang kinerja 

karyawan adalah terdapat keterbatasan dalam ruang kerja yang sekarang mereka 

tempati. Kondisi kerja yang kurang nyaman membuat para karyawan atas 

keterbataasan ruang kerja yang kurang memadai saat ini, memungkinkan dapat 

berdampak dengan kinerja karyawan. Selain fenomena tersebut, adanya penelitan 

terdahulu menurut Eta Setyawan Suseno, Djamhur Hamid dan Ika Ruhana (2014) 

dalam penelitiaannya menunjukkan hasil bahwa variabel kompensasi non 

finansial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian yang sejalan dilakukan pula oleh Agung Hidayanto, Djamhur Hamid 

dan Moehammad Soe’oed Hakam (2014) dalam jurnal yang berjudul pengaruh 

kompensasi finansial dan non finansial terhadap motivasi dan kinerja karyawan 

studi pada karyawan PT Axa Financial Indonesia cabang Malang, bahwa secara 

parsial variabel kompensasi non finansial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan, namun berbeda dengan 

penelitian Usman Fauzi (2014) yang menyatakan bahwa kompensasi non finansial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.   

Fenomena yang terjadi pada karyawan perusahaan daerah air minum 

(PDAM Kudus) masih ada karyawan yang mempunyai pendidikan Sekolah Dasar 

yang di tempatkan pada beberapa bagian dan di wilayah pelayanan yang        
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secara kompetensi masih perlu ditingkatkan bagi perusahaan daerah air minum 

(PDAM Kudus). 

Berikut adalah daftar karyawan yang berpendidikan Sekolah Dasar pada 

PDAM Kudus. 

Tabel 1.1 

Data Karyawan Yang Berpendidikan Sekolah Dasar  

pada PDAM Kudus 

No. Nama Usia 
Status 

Kepegawaian 

Pendidikan 

terakhir 
Bagian 

1. Mulyoto 6 60 Th Pegawai Tetap SD Cabang IKK Bae 

2. Supardi Tholib 49 Th Pegawai Tetap SD Bagian umum 

3. Abdul Khalim 49 Th Pegawai Tetap SD 
Sub bag transmisidan 

distribusi 

4. Surdiyanto 50 Th Pegawai Tetap SD Staf teknik IKK Gebog 

5. Safiono Abdullah 56 Th Honorer SD Sub bag administrasi 

Sumber: PDAM Kabupaten Kudus, 2018 

 

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christilia O. Posuma 

(2013) dalam jurnalnya yang berjudul kompetensi, kompensasi dan 

kepemimpinan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit 

Ratumbuysang Manado menunjukkan hasil bahawa kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Ratumbuysang Manado. 

Penelitian tersebut sejalan dengan Umar Makawi, Normajatun dan Abdul Haliq 

(2015) dalam jurnalnya yang berjudul analisis pengaruh kompetensi terhadap 

kinerja pegawai dinas perindustrian dan perdagangan kota Banjarmasin yang 

menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Linawati Suhaji (2012) dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh motivasi, 

kompetensi, kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan studi 

pada PT Herculon Carpet Semarang yang menghasilkan bahwa variabel 

kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Apabila pemberian kompensasi secara finansial maupun non finansial dan 

kompetensi sumber daya manusia dapat terpenuhi secara optimal maka 

perusahaan dapat melakukan kinerja yang optimal maka akan semakin banyak 

keuntungan yang maksimal atas profesionalitas kinerja seorang karyawan. Dalam 

penjelasan dengan beberapa fenomena dan research gap di atas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan daerah air minum (PDAM 

Kudus). Adapun judul pada penelitian ini adalah PENGARUH PEMBERIAN 

KOMPENSASI FINANSIAL, KOMPENSASI NON FINANSIAL, 

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA “PDAM KABUPATEN KUDUS”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Untuk mendapatkan tingkat kinerja karyawan yang tinggi perlunya umpan 

balik (feed back) yang adil dan layak dari perusahaan dan pentingnya 

mempertimbangkan faktor kompetensi karyawan. 

Menurut judul yang peneliti gunakan untuk membatasi ruang lingkup agar 

tidak melebihi batasan dari tema pengaruh pemberian kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja 
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karyawan pada PDAM kabupaten Kudus, sehingga ruang lingkup penelitian ini 

adalah sebagai berikut ini. 

1.2.1.  Dalam melakukan penelitian ini peneliti menekankan pada masalah yang 

terkait dengan variabel independen terdiri dari kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, kompetensi sumber daya manusia dan variabel 

dependen adalah kinerja karyawan. 

1.2.2.  Subjek penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap di Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM Kudus) 

1.2.3.  Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu penelitian 4 bulan. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

1.3.1.  Permasalahan 

Berdasarkan pada latar belakang, beberapa fakta atas pengamatan,serta 

adanya research gap dari kompensasi finansial yang mempengaruhi kinerja 

karyawan yaitu menurut penelitian Usman Fauzi (2014) dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa kompensasi finansial berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Pendapat lain yang sejalan dengan Usman Fauzi dari penelitian Eta 

Setyawan Suseno, Djamhur Hamid, dan Ika Ruhana (2014) dalam jurnalnya, 

menyatakan bahwa variabel kompensasi finansial memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan, namun hal tersebut bertentangan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Taslim Dangnga (2014) dalam jurnalnya 

memberikan informasi bahwa gaji dan insentif merupakan indikator dari 
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kompensasi finansial, hasilnya secara simultan gaji dan insentif tidak berpengaruh 

signifikan terhdap kinerja karyawan.  

Fenomena yang ditemukan pada perusahaan daerah air minum (PDAM 

Kudus) terdapat permasalahan yang berhubungan dengan kompensasi non 

finansial mengenai kondisi kerja yang kurang nyaman akibat dari keterbatasan 

ruang kerja yang menjadi permasalahan karyawan dan masih perlu diadakan 

perbaikan mengenai kondisi kerja. Menurut Eta Setyawan Suseno, Djamhur 

Hamid dan Ika Ruhana (2014) dalam penelitiaannya menunjukkan hasil bahwa 

variabel kompensasi non finansial memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian yang sejalan dilakukan pula oleh Agung Hidayanto, 

Djamhur Hamid dan Moehammad Soe’oed Hakam (2014) dalam jurnalnya, 

menyatakan bahwa secara parsial variabel kompensasi non finansial mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja karyawan, namun 

berbeda dengan penelitian Usman Fauzi (2014) yang menyatakan bahwa 

kompensasi non finansial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Fenomena yang terjadi pada karyawan perusahaan daerah air minum 

(PDAM Kudus) masih ada karyawan yang mempunyai tingkat lulusan tingkat 

Sekolah Dasar yang di tempatkan pada beberapa bagian administrasi, bagian 

distribusi dan di wilayah pelayanan yang secara kompetensi masih perlu 

ditingkatkan bagi perusahaan daerah air minum (PDAM Kudus). Dalam penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Christilia O. Posuma (2013) dalam jurnalnya 

menunjukkan hasil bahawa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian tersebut sejalan dengan Umar Makawi, Normajatun dan 
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Abdul Haliq (2015) dalam jurnalnya, menyatakan bahwa kompetensi memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Linawati Suhaji (2012) dalam jurnalnya, 

menyatakan bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

1.3.2.  Pertanyaan Penelitian 

Dari masalah di atas maka dapat diperoleh pertanyaan penelitian sebagai 

berikut ini. 

1. Adakah pengaruh yang signifikan pada pemberian kompensasi 

finansial, terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM Kudus)? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan pada pemberian kompensasi non 

finansial terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM Kudus)? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan pada kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM Kudus)? 

4. Adakah pengaruh yang signifikan pada pemberian kompensasi 

finansial, kompensasi non finansial, kompetensi sumber daya manusia 

terhadap kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Kudus (PDAM Kudus) secara berganda? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini berguna untuk menjawab dan mengenali 

berbagai pertanyaan yang berada di dalam rumusan masalah. Adapun tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1.4.1.  Untuk menguji pengaruh pemberian kompensasi finansial terhadap kinerja 

karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kudus). 

1.4.2.  Untuk menguji pengaruh pemberian kompensasi non finansial terhadap 

kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kudus). 

1.4.3.  Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap 

kinerja karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kudus). 

1.4.4.  Untuk menguji pengaruh pemberian kompensasi finansial, kompensasi non 

finansial, kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM Kudus) secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

bagi perusahaan dan bagi pembaca. Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian 

ini adalah sebagai berikut ini. 

1.5.1.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk nyata atau 

pengimplikasian dari proses belajar dalam perkuliahan dan untuk menambah 

pengetahuan serta wawasan mengenai pengaruh pemberian kompensasi finansial, 
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kompensasi non finansial, kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan pada suatu perusahaan. 

1.5.2.  Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran 

pengetahuan tentang bagaimana pengaruh pemberian kompensasi finansial, 

kompensasi non finansial, kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja 

karyawan pada kondisi lapangan yang sesungguhnya. 

1.5.3.  Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai penambah wacana atau maupun 

referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang manajemen 

sumberdaya manusia, serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang seberapa besar 

pengaruh yang signifikan pada pemberian kompensasi finansial, kompensasi non 

finansial, kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


