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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dunia bisnis sekarang di tuntut menciptakan motivasi kerja 

karyawan yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus 

mampu membangun dan meningkatkan motivasi kerja dalam 

lingkungannya. Dalam suatu perusahaan, salah satu faktor yang harus 

diperhatikan dan tidak boleh diabaikan oleh perusahaan adalah sumber 

daya manusia. Oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan dituntut 

untuk senantiasa memperhatikan aspek tersebut. Sumber daya manusia 

dalam hal ini sebagai kekuatan utama untuk bisa menjadikan suatu 

organisasi menjadi lebih berkembang. 

Salah satu tujuan utama seseorang bekerja pada suatu perusahaan 

adalah karena adanya kompensasi. Dengan kompensasi yang diterimanya, 

karyawan berkeinginan dapat memenuhi kebutuhan secara minimal, 

misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian dan perumahan. Sebuah 

organisasi mempunyai berbagai jenis kompensasi untuk menarik, 

mempertahankan orang-orang serta memotivasi mereka agar bekerja 

sesuai dengan tujuan organisasi. Bagi manajemen kompensasi seperti gaji, 

upah, pujian, dan pengakuan, diharapkan berdampak bagi terciptanya 

iklim kerja yang kondusif yang dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih 

banyak dan lebih baik. Sumberdaya manusia merupakan aset yang dapat 
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meningkatkan keberhasilan perusahaan. Kemampuan sumberdaya mausia 

meruapakan kunci utama untuk mampu menghadapi persaingan dalam era 

globalisasi, kemampuan ini sering disebut keunggulan kompetitif. 

Paradigma baru dalam pengelolaan kegiatan perusahaan adalah 

pendayagunaan sumberdaya manusia. 

Karyawan tentu saja mengharapkan adanya timbal balik yang 

berupa penghargaan atas kontribusi yang dilakukan karyawan terhadap 

perusahaan. Bentuk penghargaan yang diharapkan karyawan tersebut 

berupa program kompensasi yang sesuai, seperti upah insetif, tunjangan 

hari raya, dan asuransi kesehatan. Kebijakan kompensasi selain 

memberikan imbalan pada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan 

karyawan juga merupakan salah satu cara yang efektif untuk 

mempertahankan karyawan potensial. Oleh karena itu pemberian 

kompensasi perlu mendapat perhatian khusus dan dilaksanakan atas dasar 

kepentingan perusahaan maupun kebutuhan karyawan, sehingga 

menghasilkan manfaat yang maksimal. 

Mie Jogja Malang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

makanan, dimana dalam aktivitasnya perusahaan memberikan pelayanan 

makanan kepada masyarakat sehingga dalam upaya untuk memaksimalkan 

kerja karyawan yaitu dengan memberikan motivasi kepada para karyawan. 

Motivasi kerja yang dilakukan oleh perusahaan yaitu bekerja di dalam 

perusahaan selama 7 jam ini mengacu pada Depnaker tentang waktu kerja 

sehingga dapat menjamin karyawan dalam bekerja dibandingkan dengan 
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perusahaan lainnya yang kerja selama lebih dari 7 jam tapi tidak efisien 

karena dapat menyebabkan karyawan jadi tidak maksimal dalam bekerja. 

Selain itu keistimewaan dari Mie Jogja Pak Karso Malang terletak pada 

cita rasa mie itu sendiri yang berbahan dari Mie asli Jawa tanpa bahan 

pengawet dan bahan lainnya selalu fress dan bersih sehingga makanan 

terlihat lebih enak untuk di makan. Pemberian kompensasi yang diberikan 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Bentuk-bentuk 

kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yang diberikan yaitu 

upah/gaji, upah insentif, dan tunjangan hari raya sedangkan kompensasi 

tidak langsung yaitu asuransi kesehatan. liburan atau cuti, rekreasi, dan 

lain-lain. 

Gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan belum 

sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) sehingga karyawan tidak 

dapat bekerja dengan lebih giat sedangkan upah insentif adalah 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang jumlahnya tergantung 

pada hasil yang dicapai baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini dimaksudkan untuk mendorong karyawan bekerja lebih giat dan lebih 

baik. Tunjangan hari raya adalah pendapatan pekerja yang wajib 

dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau keluarganya menjelang 

hari raya yang berupa uang atau bentuk lain. 

 Sedangkan asuransi kesehatan adalah asuransi yang secara 

khusuus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi 
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tersebut bila mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Dengan 

adanya pemberian kompensasi ini diharapkan karyawan terdorong untuk 

bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, 

karena bagaimanapun juga, karyawan dengan perusahaan  merupakan 

partner untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan baik tujuan organisasi maupun masing-masing individu. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat judul “ 

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP MOTIVASI KERJA 

KARYAWAN MIE JOGJA Malang“. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kompensasi yang terdiri dari kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada 

karyawan Mie Jogja Malang? 

2. Bagaimana motivasi kerja karyawan Mie Jogja Malang? 

3. Apakah  kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung 

mempengaruhi terhadap motivasi kerja karyawan Mie Jogja 

Malang? 

4. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan Mie Jogja Malang? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka penulis membatasi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang kompensasi financial 

menurut Simamora (2004) yang terdiri kompensasi langsung dan 

kompensasi tidak langsung agar tidak terjadi pembiasan permasalahan. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kompensasi langsung dan kompensasi 

tidak langsung yang diberikan pada karyawan Mie Jogja Malang. 

2. Untuk mengetahui gambaran tentang motivasi kerja karyawan Mie 

Jogja Malang. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap 

motivasi kerja karyawan Mie Jogja Malang. 

4. Untuk mengetahui varibel yang paling berpengaruh terhadap motivasi 

kerja karyawan Mie Jogja Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan akan mengahsilkan informasi yang 

bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

mengetahui arti pentingnya program kompensasi dihubungkan dengan 

motivasi karyawan sehingga dapat mendorong kerja karyawan 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama peneliti yang 

mendasar di bidang tersebut. 


