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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah salah satu sumberdaya yang bersifat dinamis dan 

memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Keberadaan sumber daya manusia 

di suatu perusahaan memegang peranan penting. Tenaga kerja memiliki potensi 

yang besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Tercapainya tujuan 

perusahaan tidak hanya bergantung pada peralatan modern, sarana dan prasarana 

yang lengkap, tetapi justru lebih bergantung pada manusia yang melaksanakan 

pekerjaan tersebut. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam 

perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga  mampu 

memberikan output optimal. Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi 

oleh kinerja individu karyawannya. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan.  

Kinerja karyawan yang meningkat akan membawa dampak positif bagi 

perusahaan. Kinerja karyawan tersebut dapat dipengaruhi oleh motivasi yang 

diberikan oleh atasan. Dalam meningkatkan kinerja karyawan, perusahaan 

menempuh beberapa cara misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian 

kompensasi yang layak, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan 

pemberian motivasi. Proses-proses tersebut didasarkan atas implementasi kerja 

masing-masing karyawan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat meningkatkan 

tanggung jawab atas pekerjaan mereka. Sedangkan pemberian kompensasi, 
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lingkungan kerja yang tinggi serta pemberian motivasi pada dasarnya adalah hak 

para karyawan dan merupakan kewajiban dari pihak perusahaan. Pemberian ini 

diberikan untuk mendukung kontribusi para karyawannya dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. 

Kinerja dalam perusahaan sangatlah bergantung pada kinerja individu-

individu di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam perusahaan itu, para karyawanlah 

yang menentukan keberhasilannya. Upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut 

haruslah dimulai dari perbaikan kinerja karyawan. Salah satu cara untuk 

memperbaiki kinerja karyawan adalah pemberian penghargaan atau dalam hal ini 

adalah pemberian kompensasi. Dalam penelitian Murni dan Gantyowati (2006) 

menjelaskan bahwa terdapat kaitan yang erat antara penghargaan dan prestasi 

karyawan. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa kerja mereka (Handoko, 2000:155). Karyawan memandang kompensasi 

sebagai ukuran nilai karya mereka. Bila karyawan memandang kompensasi 

mereka tdakmemadai, prestasi, motivasi dan  kepuasan kerja mereka bisa turun 

secaradramatis. Oleh karena itu, program komopensasi sangat penting untuk 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena kompensasi dapat meningkatkan 

atau menurunkan kinerja, kepuasan kerja, maupun motivasi karyawan. 

Salah satu variabel yang sering ditemukan berhubungan dengan 

kompensasi adalah motivasi kerja. Menurut Buhler (2004:191) motivasi kerja 

diartikan  sebagai proses yang menemukan seberapa banyak usaha yang akan 

dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. 
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 Motivasi yang rendah dapat membuat individu yang berkualitas tinggi 

mempunyai kinerja yang buruk dan sebaliknya motivasi yang tinggi dapat 

membuat individu yang biasa-biasa saja mempunyai kinerja yang menakjubkan. 

Hal ini menunjukan  bahwa motivasi kerja bisa memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara kompensasi dan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini 

menggunakan motivasi kerja sebagai variabel moderasi untuk mengetahui 

pengaruhnya memperkuat atau memperlemah hubungan antar kompensasi 

terhadap kinerja. 

Pizza Hut menjadi sampel pada penelitian ini  karena Pizza Hut 

merupakan restoran waralaba internasional yang karyawan tetapnya telah 

menerima gaji lebih tetapi kinerjanya dirasa kurang. Hal ini dibuktikan dengan 

kurang cepatnya penyajian makanan dan minuman saat di tempat. Selain itu juga 

pemberian tawaran untuk pegawai tetap dari pegawai tidak tetap dirasa kurang 

diterima oleh karyawan tidak tetap. 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat diketahui besarnya kompensasi 

karyawan berdasarkan hari biasa  dan hari libur yang secara lengkap disajikan 

dalam table 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 

Kompensasi 

Kompensasi Karyawan Tidak Tetap Karyawan Tetap 

Gaji Rp. 60.000/hari Rp.  1.550.000/bulan 

Lembur - - 

Tunjangan - Rp   680.000 

Bonus Rp. 450.000 Rp.  450.000 

Sumber: Data diolah 2014 
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Gaji di sini utnuk pegawai tidak tetap Rp 60.000/hari sedangkan untuk 

pegawai tetap Rp 2.230.000/bulan. Pemberian bonus sebesar Rp 450.000 dapat 

diberikan saat target perusahaan tercapai. 

Selain table di atas berdasarkan kompensasi karyawan, di bawah ini 

terdapat data kinerja dalam table 1.2 berikut : 

Tabel 1.2 

Kinerja 

Pelayanan Kinerja Pegawai 

Penyajian makanan atau 

minuman saat di outlet 

Lebih dari setengah jam untuk minuman dan 

makanan 

Pengiriman delivery dari outlet 

pizza hut matos 

Seringnya kelebihan waktu pengiriman dari 

waktu pemesanan 

Sumber: Data diolah 2014 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul 

“Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja 

sebagai variabel moderasi pada Pizza Hut Matos”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  kompensasi berpengaruh langsung pada kinerja karyawan Pizza 

Hut Matos? 

2. Apakah motivasi memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

kompensasi terhadap kinerja? 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai pada penelitian di Pizza Hut, maka penulis membatasi permasalahan 

dengan menggunakan variabel kompensasi menurut Rivai (2004) (gaji dan 

insentif), variabel kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006) (kualitas, 

kuantita, kehandalan, dan sikap) dan varibel motivasi menurut Abraham Maslow 

(2005) (fisiologis, rasa aman, social, harga diri, mengaktualisasikan diri). 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja 

karyawan   Pizza Hut Matos? 

2. Untuk mengetahui motivasi memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara kompensasi terhadap kinerja 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pembuat kebijakan di Pizza Hut terkait kompensasi dan 

motivasi sehingga kinerja karyawan dapatt meningkat. 

2. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai kompensasi, kinerja, dan motivasi juga sebagai pendukung 

penelitian-penelitian selanjutnya.   


