
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

                Dewasa ini masalah sumber daya manusia banyak di bicarakan baik  di 

koran,   majalah, internet   dan seminar-seminar    yaitu    untuk meningkatkan 

mutu karyawan, perusahaan di tuntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi 

untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan 

meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan tersebut 

dipengaaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya 

manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat 

perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya – 

sumber daya lainnya yang di miliki oleh organisasi atau perusahaan. 

Manusia merupakan salah satu aspek yang juga menentukan dalam 

meningkatkan atau dalam pencapain tujuan perusahaan. Kalau dilihat dari sosok 

manusia dalam suatu perusahaan, maka manusia yang berperan di dalamnya 

merupakan tenaga yang di pekerjakan oleh perusahaan bagi tercapainya tujuan 

perusahaan. Selanjutnya untuk mencapai rencana-rencana yang telah di gariskan 

oleh perusahaan, maka pimpinan perusahaan berusaha untuk memperhatikan akan 

kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan karyawan. Kompensasi dan motivasi  

harus benar-benar di perhatikan kalau perusahaan ingin tercapai tujuannya, karena 

hal ini berkaitan erat dengan kinerja karyawan. 

Prestasi kerja pegawai bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi banyak faktor 

yang mempengaruhi di antaranya pemberian kompensasi dan motivasi. Prestasi 



kerja akan dapat dicapai jika didahului dengan perbuatan yaitu melaksanakan 

tugas ya ng di bebankan. Para karyawan akan lebih termotivasi untuk melakukakn 

tanggung jawab atas pekerjaan mereka apabila perusahaan mengerti dan 

memperhatikan betul akan kebtuhan para karyawan yang pada dasarnya adalah 

merekan bekerja untuk mendapatkan uang dalam hal ini berbentuk gaji. 

Setiap anggota dari suatu organisasi mempunyai kepentingan dan tujuan 

sendiri ketika ia bergabung dengan organisasi tersebut. Bagi sebagian karyawan, 

harapam untuk mendapatkan untuk mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan 

untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari 

banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan 

merasa lebih di hargai oleh masyarakat di sekitarnya. Dibandingkan yang tidak 

bekerja. Untuk menjamin tercapainya keselarasan tujuan,  pimpinan organisasi 

bisa memberikan perhatian dengan memberikan kompensasi, karena kompensasi 

merupakan bagian dari hubungan timbal balik antara orgainsasi dengan sumber 

daya manusia. 

Kompensasi menurut  Hasibuan (2002) adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terimah karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan pemberian 

kompensasi antara lain sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan 

efektuf motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh pengaruh serukat 

buruh. 

Kompensasi adalah pengahargaan atau ganjaran pada para pekerja yang 

telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan 



yang disebut bekerja (Nawawi,2001). Kompensasi juga merukan penghargaan 

yang diberikan karyawan baik langsung mapun tidak langsung finansial maupun 

non finansial yang adil kepada karyawan atas sumbngan mereka dalam mencapai 

tujuan organisasi, sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan manapun guna meningkatkan kinerja karyawannya.  

Tidak hanya faktor pemberian kompensasi saja yang perlu diperhatikan 

oleh perusahaan guna meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perusahaan 

harus memperhatikan faktor motivasi. Pegawai dapat melaksankan tugasnya 

secara maksimum antara lain di tentukan oleh motivasi yang mendorong pegawai 

itu bekerja dengan tekun, serta disiplin yang di terapkan sehingga dapat tercapai 

tujuan perusahaan di bawah kepemimpinan yang dapat dapat menciptakan 

suasana konduksif terhadap lingkungan kerja tersebut. Setiap pegawai belum tentu 

bersedia mengerahkan prestasi kerja yang dimilikinya secara optimal sehingga 

masih diperlukan adanya pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh 

potensinya untuk bekerja. Daya dorong tersebut disebut motivasi 

Terpenuhinya kompensasi dan pemberian motivasi yang baik tentu saja 

akan meningkatkan produktivitas serta kinerja karyawan. Menurut   

prawirosentono (1999) arti kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang sekelompok orang dalam suatu orgaisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai 

tujuan orgaisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika. Sedangkan  menurut Marihot Tua E.H. (2002) 

kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang 



di tampilan sesuai dengan perannya di organisasi. Kinerja karyawan merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya.  

Oleh karena itu salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas 

kinerja karyawan adalah dengan menghubungkan kompensasi dengan 

perkembangan karyawan. Jika program kompensasi dirasakan adil dan 

kompentitif oleh karyawan, maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik 

karyawan yang potensial, mempertahankannya dan memoyivasi karyawan agar 

lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan perusahaan 

mampu menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif, pada akhirnya 

perusahaan bukan hanya unggul dalam persaingan, namun juga mampu 

mempertahakan kelangsungan hidupnya, bahkan mampu meningkatkan 

profitabilitas dan mengembangkan usahanya  Nugroho,(2009). 

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (general) dan 

fungsi khusus (special function). Fungsi umum  merupakan fungsi yang terdapat 

pula pada  pada pelabuhan lain yaitu pelabuhan umum dan pelabuhan niaga yang 

bukan pelabuhan perikanan, yang di maksud dengan fungsi khusus dalam hal ini 

adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan 

pelayanan khusus pula yang belum terlayani terlayani oleh adanya berbagai 

fasilitas fungsi umum. 

Sebagai landasan hukum pelabuhan perikanan adalah undang-undang 

perikanan No. 9 tahun 1985 pasal 18 menyebutkan bahwa pemerintah 

membangun dan membina prasarana perikanan diatur ketentuan pelaksanaan, 

kedudukan fungsi, pengolahan dan penggunaan prasarana perikanan diatur dengan 



aturan pemerintah, sesuai dengan tugas pokoknya sebagai pusat pengembangan 

perikanan atau nelayan, maka pelabuhan perikanan ditujukan untuk meningkatkan 

produksi dalam arti luas meliputi pelayanan beroperasi penangkapan ikan, 

pembongkaran hasil, pemasaran atau pengawetan ikan, perawatan kapal dan alat 

tangkapnya serta pembinaan masyarakat nelayan (Efendi, 1994). 

Sarana dan prasarana tersebut merupakan faktor penting dalam 

pengembangan dan pembinaan perikanan dalam melaksanakan pembangunan 

perikanan secara berkesinambungan dan terus menerus meningkatkan hasil 

usahanya (Suwito dkk, 2000). 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong sebagai Unit Pelaksana 

Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan tangkap, di harapkan akan mampu 

menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan yang berbasis 

perikanan tangkap. Pemanfaatan sarana dan prasarana di antaranya adalah pabrik 

Es balok, pelayanan ruang dan tanah, pelayanan tambat labuh, pelayanan SPBU, 

pelayanan listrik, pelayanan air, pelayanan telpon, pelayanan bengkel dan dok, 

pelayanan jasa lainnya dan perdagangan, ini sangat penting dalam menunjang 

kegiatan oprasional pelabuhan perikanan dan kegiatan penangkapan ikan. 

Peusahaan Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Samudra Brondong 

pada tahun 2011memproduksi 114.261,72 tones balok, pelayanan ruang dan tanah 

212.843.00 m2. pelayana tambat labuh 43.686.00 kapal. pelayanan SPBU 

16.656.00.liter. pelayanan listrik 134.822.00. kwh.  Pelayanan air 61.186.00 

m3.pelayanan telpon 48.00 sst. Pelayanan bengkel dan dok mendapatkan order 



1.982.00. pelayanan jasa lainnya (angkot, sewa truk dll) 158.919.08. dan 

pelayanan perdangangan (ikan, beras ) 980.500. 

Dewasa ini, semakin ketatnya persaingan bisnis mengakibatkan 

perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup perusahaan di samping itu juga ikut dalam pembangunan  dengan 

memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitanya,  dimana faktor 

manusia sangat berperan didalam aktivitas perusahaan. Oleh itu setiap karyawan 

perlu diberi insentif agar mereka mampu meningkatkan kinerjanya.  

Keadaan tersebut di atas yang mendorong untuk mengaji lebih lanjut yang 

di tuangkan dalam sebuah penelitian tentang ”Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Di Perum Prasarana Perikanan Samudra Cabang Brondong 

Lamongan”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh kompensasi  terhadap kinerja karyawan?  

2. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? 

3. Bagaimanakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi.  



1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui arti 

pentingnya kompensasi, dan motivasi sehingga dapat mendorong kinerja 

karyawan. 

1.4.2 Kepentingan ilmiah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan terutama dalam teori kompensasi, 

motivasi, dan kinerja karyawan. 


