
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan atau kinerja suatu perusahaan dipengaruhi oleh kinerja (job 

performance) pekerja khususnya karyawan. Untuk itu, setiap perusahaan akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja para pekerjanya sehingga dibentuklah peran 

pihak atau sistem dalam perusahaan untuk mengelola sumber daya yang tersedia. 

Hal ini dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian manajemen yang 

meliputi struktur organisasi, sistem informasi, dan sistem penghargaan atau 

remunerasi. 

Perhatian atas kesejahteraan karyawan yang menjadi faktor yang menentukan 

apakah target perusahaan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, 

diwujudkan melalui remunerasi. Banyak pendapat para ahli yang menyatakan 

bahwa konsep remunerasi sama dengan konsep kompensasi (Desvaliana, 2012). 

Dewasa ini, sudah cukup banyak pembahasan mengenai remunerasi, namun dari 

berbagai macam studi atau penelitian tentang remunerasi yang ada, masih terdapat 

ketidakkonsistenan antarhasil penelitian.  

Dalam penelitian Broto dan Sahrah (2010), pengumpulan data tentang kompensasi 

dan kinerja pegawainya dilakukan dengan menggunakan skala kepuasan terhadap 



kompensasi dan Graphics Rating Scale. Skala kepuasan terhadap kompensasi 

disusun dengan mengacu pada konsep kompensasi yang terdiri dari kompensasi 

material, sosial, dan aktivitas dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa 

kompensasi atau remunerasi tidak mempunyai hubungan positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini dibuktikan dengan skor r sebesar 0,091 dan p 0,221. Hasil 

penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian Tarigan (2011) yang mana 

dalam pengumpulan data tentang remunerasi dan kinerja, menggunakan skala 

likert. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar -1,068, p sebesar 0,293, 

dan  -1,167 sehingga dapat disimpulkan bahwa remunerasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. 

Hasil penelitian Broto dan Sahrah (2010) serta Tarigan (2011) berbeda dengan 

hasil penelitian yang membahas kajian serupa yang dilakukan oleh Desvaliana 

(2012) dan Pasaribu (2013). Desvaliana (2012) meneliti tentang remunerasi 

dengan tingkat keterlibatan karyawan yang memperoleh hasil bahwa remunerasi 

mempunyai hubungan positif terhadap tingkat keterlibatan karyawan. Sementara 

itu, Pasaribu (2013) yang meneliti tentang remunerasi dengan kinerja karyawan 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,293, p sebesar 0,005, dan  0,305 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa remunerasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Oleh 

karena ketidakkonsistenan ini, maka penulis tertarik untuk mengangkat kembali 

penelitian dengan kajian serupa. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian Prasidhanto (2012) yang meneliti tentang 

kompensasi pegawai dan eksekutif terhadap kinerja perusahaan dengan studi 

empiris pada BUMN sebagai acuan. Namun dalam penelitian ini, peneliti 
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berusaha mengubah model penelitian menggunakan uji hubungan dengan studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperoleh suatu bukti tentang hubungan remunerasi karyawan 

dengan kinerja perusahaan dengan menggunakan analisis non- parametrik. Selain 

itu, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Prasidhanto (2012) adalah 

variabel independen penelitian ini difokuskan pada kompensasi atau remunerasi 

karyawan. Variabel independen penelitian ini menggunakan remunerasi karyawan 

karena sumber daya manusia terbesar perusahaan khususnya dalam perusahaan 

padat karya seperti rata- rata perusahaan manufaktur di Indonesia saat ini adalah 

karyawan, yang proporsinya melebihi jumlah manajer, direksi, maupun pimpinan 

perusahaan lainnya. Selain itu, karyawan secara langsung berperan dalam 

aktivitas operasi perusahaan sehingga dapat berdampak pada kinerja perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Hubungan Remunerasi Karyawan dengan Kinerja Perusahaan 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”.  

Dalam pembahasan, penulis juga menambahkan ukuran perusahaan sebagai 

variabel kontrol. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti empiris dari 

adanya pengendalian oleh variabel ukuran perusahaan atas variabel remunerasi 

karyawan dalam hubungannya dengan kinerja perusahaan. 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah  

1.2.1 Perumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana hubungan remunerasi 

karyawan dengan kinerja perusahaan? 
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1.2.2 Batasan Masalah Penelitian  

Batasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memperoleh jawaban atas 

masalah penelitian dengan menghindari penyimpangan atau terlalu luasnya 

pembahasan kepada masalah yang lain. Faktor yang diteliti dalam penelitian ini 

meliputi remunerasi karyawan dan kinerja perusahaan. Walaupun sebenarnya 

terdapat banyak faktor lainnya yang mungkin berhubungan atau mempengaruhi 

kinerja perusahaan, tetapi penelitian ini difokuskan untuk hanya meneliti 

remunerasi karyawan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Di 

dalam penelitian ini, remunerasi diproksikan dengan pertumbuhan remunerasi. 

Adapun komponen remunerasi karyawan yang digunakan tertera pada catatan 

laporan keuangan, yang meliputi gaji dan tunjangan, asuransi, dan dana pensiun, 

dan untuk kinerja perusahaan diproksikan oleh pertumbuhan laba bersih. 

Remunerasi karyawan dan kinerja perusahaan dinilai berdasarkan data laporan 

keuangan dengan periode pengamatan tahun 2010- 2012.  

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris bagaimana hubungan 

remunerasi karyawan dengan kinerja perusahaan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi 

untuk menambah wawasan mengenai hubungan remunerasi karyawan dengan 
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kinerja perusahaan dan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya dalam bidang dan kajian yang serupa. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan dapat menjadi alat bantu yang memberikan gambaran mengenai 

kinerja perusahaan yang telah dicapai sekaligus sebagai masukan atau bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk mengadakan kebijakan yang diperlukan 

berhubungan dengan remunerasi karyawan. Selain itu, bagi calon atau para 

investor diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan mereka. 
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