
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman sekarang banyak usaha dan organisasi perusahaan saling berlomba untuk 

dapat berkembang dan menjadi terbaik. Sebab ketika usaha yang dirintis tersebut tidak 

mampu bersaing lagi maka dengan otomatis usaha tersebut akan gugur ditengah persaingan 

yang begitu ketat. 

Produktivitas karyawan perusahaan sangat penting bagi bisnis perusahaan dan 

pertumbuhan organisasi. Sebab tenaga kerja yang produktif akan mampu menghasilkan hasil 

yang maksimal bagi perusahaan. Bukan hanya produktifitas saja yang dituntut dari seorang 

karyawan, melainkan sikap disiplin merupakan kunci utama usaha tersebut dapat terus 

berjalan dengan baik.Salah satu pendekatan untuk memperkuat disiplin kerja karyawan 

adalah memastikan bahwa karyawan dibayar secara adil dan tepat untuk tugas yang 

diselesaikan. Hal ini akan memberikan semangat dan juga motivasi kepada karyawan untuk 

lebih disiplin lagi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 Agar operasi perusahaan dapat berjalan sesuai jadwal, berhasil, dan efisien, 

diperlukan unsur disiplin atau disebut juga disiplin kerja dalam proses 

pelaksanaannya.Hasibuan (2002) juga menekankan pentingnya disiplin kerja, dengan 

mengatakan, "disiplin harus diperkuat dalam organisasi perusahaan, karena tidak mungkin 

perusahaan mencapai tujuannya tanpa bantuan disiplin staf yang sangat baik."Oleh karena itu, 

disiplin kerja bagi setiap karyawan dalam suatu perusahaan akan membantu perusahaan 

berkembang karena setiap karyawan yang disiplin akan dapat melakukan pekerjaan dengan 

lebih baik dan menyelesaikan tugas-tugas perusahaan.Dengan pemberian kompensasi yang 

sesuai tentu saja akan meningkatkan disiplin kerja pegawai. 



Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putu Agus Candra Mahardika dalam Pengaruh 

Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Hotel Puri Bagus Lovina) 

menunjukan bahwa: (1) Kinerja karyawan dipengaruhi baik oleh remunerasi maupun disiplin 

kerja (2) Disiplin kerja dipengaruhi secara positif oleh remunerasi (3) Kinerja karyawan 

dipengaruhi oleh pembayaran dengan cara yang menguntungkan (4) Di Hotel Puri Bagus 

Lovina, disiplin kerja berpengaruh baik dan signifikan terhadap kinerja staf. 

 Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Indra Sasangka dalam Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Disiplin Karyawan Pada PT. Putera Papan Hutama). Kompensasi memiliki 

pengaruh sebesar 65,4% dan 34,6% terhadap disiplin karyawan pada PT. Putera Papan 

Hutama masing-masing. 

 Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Puput Maretha Sari dalam Pengaruh 

Kompensasi Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sumatra Selatan).Menunjukan bahwa kompensasi dari lembaga penjaminan mutu pendidikan 

Sumatera Selatan berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan, yaitu korelasi positif antara 

kompensasi dan disiplin kerja. 

Di Kabupaten Poso sendiri ada sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang 

kosmetik. Toko ini bernama Toko Fatma Cosmetic. Usaha ini memiliki 5 orang karyawan 

tetap dan memiliki 3 orang karywan promotor brand Make upyang dipasarkan oleh  toko 

tersebut. Namun promotor  tersebut berada diluar tanggung jawab pemilik toko  karena 

mereka tidak digaji lansung oleh pemilik toko melainkan mereka digaji langsung oleh 

perusahaan brand yang mereka promotori.Karyawan 5 orang tetap tersebut memiliki tugas 

dan fungsi kerja yang sama yaitu bagian pelayanan dan 1 orang kasir. Fungsi dan tugas setiap 

karyawan memiliki hubugan yang berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga 

dibutuhkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu cara yang 



dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan disiplin kerja karyawannya yaitu 

menerapkan pemberian kompensasi secara langsung maupun tidak langsung. 

 Pemberian kompensasi langsung yaitu berupa pemberian gaji pokok dan insentif 

untuk setiap karyawan. Gaji pokok yang diberikan antar karyawan memiliki  jumlah yang 

sama. Hal ini dilakukan agar tidak timbul rasa saling iri antar karyawan yang disebabkan 

karena jumlah gaji pokok yang tidak merata. Guna membedakan karyawan yang displin dan 

tidak disiplin dalam bekerja, pemilik toko memberikan jumlah insetif berbeda antar 

karyawan. Hal ini dilakukan karena Pemilik toko akan menilai karyawan mana saja yang 

disiplin  dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan dan menilai seberapa tepat waktu 

karyawan datang untuk bekerja. Waktu kerja yang ditentukan pada Toko Fatma Kosmetik 

yaitu pukul 10.30 sampai dengan pukul 21.00. Pemberian gaji pokok terhadap karyawan yang 

sudah lama bekerja di Toko Fatma Cosmetic sama jumlahnya dengan karyawan yang baru 

beberapa bulan bekerja, hal ini dikarenakan mereka memiliki kamapuan dan kinerja yang 

sama menurut pemilik toko terutama dibagian pelayanan.Namun Pemberian kompensasi yang 

berupa insentif  ini terkadang menimbulkan kecemburuan  antar karyawan baru dan karyawan 

yang sudah lama bekerja, karena karyawan lainnya tidak mendapatkan jumlah insentif yang 

sama. Maka dari itu dengan mengunakan system pemberian kompensasi  terhadap disiplin 

kerja, pemilik toko akan melihat karyawan apakah dengan penerapan tersebut mereka 

akanbekerja dengan maksimal. 

 Toko Fatma Cosmetic juga menerapkan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan 

hari raya (THR) dan juga libur kerja. Tunjangan ini diberikan kepada seluruh karyawan yang 

berkerja di Toko Fatma Cosmetic tanpa melihat tingkat senioritas karyawan. Tunjangan ini 

disama ratakan kepada seluruh karyawan yang berkerja di Toko Fatma Cosmetic. 



Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Kompensasi Terhadap Disiplin Kerja 

Karyawan Pada TOKO FATMA COSMETIC”. 

 

 

 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu Apakahkompensasi berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan 

pada Toko Fatma Cosmetic? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

kompensasi terhadap disiplin kerja karyawan pada Toko Fatma Cosmetic. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yaitu: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemilik toko 

mengenai pemberian kompensasi terhadap disiplin kerjauntuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Di harapkan karyawan dapat bertanggung jawab yang tinggi serta 

keteladanan agar dapat bekerja sama dengan baik. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang meneliti masalah yang sama. 



c. Salah satu kriteria untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso. 


