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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki 

akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya 

(rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya 

organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan 

informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi 

organisasi mecapai tujuan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, peranan manusia yang terlibat di 

dalamnya sangat penting. Untuk meggerakkan manusia agar sesuai dengan yang 

dikehendaki organisasi, maka haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja 

di dalam organisasi tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku 

SDM untuk dapat maksimal dalam bekerja. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Salah satunya dengan 

memberikan moticasi kepada karyawan. Kerika kebutuhan karyawan sudah 

terpenuhi maka secara tidak langsung semangat dan efesiensi karyawan akan 

meningkat. 

Mangkunegara (2005) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
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Menurut Soeprihanto (dalam Koesmono 2005) mengatakan bahwa kinerja 

merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Misalnya, standart, target atau 

sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.  

Mangkunegara (2005:61) menyatakan : “motivasi terbentuk dari sikap 

(attitude) karyawan dalam melengkapi situasi kerja di perusahaan. Motivasi 

merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah 

atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan 

yang pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi 

kerjanya untuk mencapai kinerja maksimal”.  

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka (Handoko, 2001:155). Simamora (2004 :446) 

menyatakan bahwa semakin sering suatu imbalan dapat diberikan, maka semakin 

besar potiensi daya gunanya sebagai instrument yang mempengaruhi kinerja 

karyawan dan imbalan harus betul-betul dapat dilihat apabila dikehendaki supaya 

kalangan karyawan merasakan adanya hubungan antara kinerja dengan imbalan. 

Kompensasi menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan 

guna mendapat hasil yang terbaik, sedangkan motivasi kerja perlu dibangkitkan 

agar pegawai dapat melaksanakan kinerja yang terbaik, sebaliknya pegawai yang 

tidak mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukan perkerjaannya akan sulit 

untuk bekerja dengan baik dan cenderung tidak bertanggung jawab sekalipun 

pegawai tersebut memliki oprasional yang baik. Apabila motivasi kerja pegawai 
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bisa dibangun maka para pegawai dapat memiliki kinerja yang lebih baik didalam 

organisasi. 

Kinerja karyawan merupakan hasil yang dicapai oleh para karyawan  dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang berdasarkan atas 

kecakapan, ketelitian, keseriusan serta penggunaan waktu yang baik untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, karyawan mempunyai prestasi dan 

kinerja yang baik dan mengharapkan timbal balik dari perusahaan dengan 

memberikan insentif, penghargaan atau menduduki suatu jabatan yang lebih 

tinggi dalam perusahaan, kemungkinan akan dapat meningkatkan kinerja guna 

mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya apabila ada harapan karyawan yang 

tidak direalisasikan mengakibatkan menurunya kinerja karyawan. 

PG. Kebon Agung merupakan salah satu produsen gula yang berpengaruh 

dalam supplies kebutuhan gula nasional, di mana secara nasional tahun 2011, 

total kebutuhan konsumsi gula mencapai 5,2 juta ton/tahun. Angka ini terdiri dari 

demand gula untuk industri sebesar 2,5 juta ton/tahun dan demand untuk 

konsumsi rumah tangga langsung sebesar 2,7 juta ton/tahun. Sementara itu, 

supply gula untuk industri hanya dapat dipenuhi sekitar 2,1 ton/tahun, oleh sebab 

itu dibutuhkan keputusan-keputusan dan pengawasan yang ketat pada perusahaan 

untuk menjaga supplies gula tetap aman, dibutuhkan kinerja perusahaan agar 

dapat membantu manajemen dalam mengamankan perusahaan serta berbagai 

pertimbangan di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan kinerja 

karyawan.  
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Tata Usaha dan Keuangan (TUK) di pabrik gula Kebon Agung ini adalah 

sebagai tenaga administrasi yang menangani semua urusan baik masuk maupun 

keluar perusahaan terutama yang berhubungan dengan pembayaran karyawan 

maupun bagi pemborong, jadi semua pembayarannya melalui karyawan bagian 

TUK. Di sini terdapat 4 departemen, di bagian yang dipimpin oleh masing-

masing departemen, yaitu : TUK, Teknik, Tanaman, dan Publikasi. Semua 

pengeluaran maupun masukan dan pengadaan barang prosedurnya harus melalui 

TUK. Dapat digambarkan sebagai berikut misalnya pekerjaan di bagian logistik 

seperti pengadaan barang, permintaan hubungan dengan produksi baik itu beli 

mesin, kabel, selang dan lain-lain semuanya lewat kantor TUK.  Jadi dapat 

disimpulkan bahwa TUK adalah pelayanan dan pengendalian keuangan, 

pelayanan pembayaran, perencanaan belanja semuanya dipegang oleh TUK. 

Fenomena yang terjadi di PG Kebon Agung yaitu menurunnya kinerja 

karyawan dalam menyelesaikan  tugas masing-masing setiap departemen, 

dikarenakan tidak adanya respon atau tanggapan dari perusahaan terhadap 

karyawan yang berprestasi yang mengakibatkan karyawan merasa kurang 

termotivasi untuk bertanggungjawab sehingga kinerja yang dihasilkan kurang 

memuaskan, hal ini terjadi pada karyawan bagian TUK seperti hasil program 

kegiatan. Lihat tabel dibawah ini: 
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Tabel 1.1 

Pencapaian Program Kegiatan Tata Usaha dan Keuangan PG. Kebon Agung 

Malang Tahun 2013 

No Uraian Prosentase % 

1 Pengupahan 100% 

2 Pengadaan Sarana Penunjangan/ ATK/ Barang Cetakan 80% 

3 Pengadaan Alat Pelindungan Diri Keselamatan Kerja 95% 

4 Pengaadaan Seragam Kerja 100% 

5 Pengadaan Obat-obatan Poliklinik 60% 

6 Bantuan Kepada Masyarakat 55% 

7 Pembayaran Pesangon 100% 

8 Rekruitmen 75% 

Sumber: Sekertariat TUK Kebon Agung Malang 

Dapat dilihat pada tabel diatas program dan kegiatan pada Tata Usaha 

Keuangan (TUK), terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan standard 

perusahaan yang tepat pada sasaran atau dengan kata lain 75% - 100%  belum 

terwujud dalam mencapai program tersebut. Dilihat dari Pengadaan Obat-obatan 

poliklinik rosentasenya hanya 65% dan bantuan kepada masyarakat yang hanya 

mencapai 50% dikarenakan tidak adanya timbal balik antara perusahaan dan 

karyawan. Dan dari pernyataan karyawan setempat mengatakan apabila ada 

karyawan yang berhasil meminimalisir pengeluaran dana yang diberikan 
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perusahaan untuk kegiatan tersebut yang mana sisanya otomatis akan masuk ke 

kas perusahaan dan tidak adanya tanggapan dari perusahaan untuk memberikan 

penghargaan ataupun insentif kepada karyawan yang berprestasi. 

Sehingga kesimpulannya adalah perusahaan tidak memberikan apresiasi 

(penghargaan) terhadap karyawan yang memiliki standar kemampuan yang sangat 

baik dalam bekerja. 

Tabel 1.2 

Absensi Karyawan TUK di PG. Kebon Agung Malang Tahun 2011-2013 

No Tahun Jumlah 
Pegawai 

Total Hari 
Kerja 

Total 
Kehadiran 

Total 
Ketidak 
hadiran 

Persen 
Ketidakhadiran 

1 2011 33 298 9834 384 47% 
2 2012 33 298 9834 432 53% 
3 2013 33 298 9834 437 54% 
Sumber :Sekertariat TUK Kebon Agung Malang 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat kehadiran pegawai 

cenderung menurun, hal tersebut dapat dilihat dari data absensi yang mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada 

karyawan bagian TUK PG Kebon Agung Malang, sejumlah karyawan 

mengatakan bahwa dampak dari menurunya kinerja dan meningkatnya tingkat 

absensi tersebut dikarenakan kurangnya tindakan perusahaan terhadap karyawan 

yang berprestasi terhadap pekerjaanya dan kurangnya perhatian perusahaan pada 

karyawan yang ingin memberikan ide atau masukan (problem solving), agar 

dipandang bahwa mereka mempunyai kontribusi pada perusahaan. 
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Hal ini juga mencerminkan kurangnya pemberian motivasi dan 

kompensasi seperti penghargaan, pujian, hadiah dan sebagainya bagi karyawan 

yang berprestasi, sehingga karyawan tidak merasa termotivasi dan bebas dalam 

menjalankan pekerjaannya yang menjadikan kinerja karyawan agar sesuai dengan 

standard perusahaan yang diharapkan yaitu standard pada bagian program 

kegiatan TUK PG. Kebon Agung Malang tahun 2013. 

Disamping itu menurut hasil wawancara kepada beberapa karyawan 

mengenai kompensasi yang ada di perusahaan, karyawan menyatakan kurangnya 

kebijakan perusahaan dalam memeberikan insentif kepada setiap karyawan yang 

telah melakukan kegiatan atau pekerjaan diluar kewajibannya. Hal ini tentu dapat 

menurunkan kinerja karyawan yang pada umumnya mengharapkan adanya 

pemberian insentif pada setiap pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban utama 

mereka didalam perusahaan. 

Motivasi dan kompensasi mempunyai peranan penting didalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi menjadi pendorong seseorang 

melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Hal ini 

disebabkan kinerja karyawan secara langsung berperan dalam menentukan tujuan 

yang diinginkan oleh perusahaan. Atas dasar hal tersebut maka peneliti akan 

melakukan penelitian dan akan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan 

judul: “Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Tata Usaha dan Keuangan Pada PG Kebon Agung Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan upaya guna menyatakan secara tersurat 

pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Berdasarkan 

uraian diatas, dapat diajukan perumusan masalahnya sebagai berikut: 

Dalam pelaksanaan kegiatannya, perusahaan tidak lepas dari permasalahan. 

Dari uraian diatas maka perumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimanakah motivasi karyawan TUK yang ada pada PG Kebon Agung 

Malang? 

2. Bagaimanakah kompensasi karyawan TUK yang ada pada Kebon Agung 

Malang? 

3. Bagaimanakah kinerja karyawan TUK yang ada pada PG Kebon Agung 

Malang? 

4. Apakah motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan TUK pada PG kebon Agung Malang? 

5. Dari kedua variabel bebas tersebut mana yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan TUK pada PG Kebon Agung Malang? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi yang ada pada PG Kebon Agung Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan kompensasi yang ada pada PG Kebong Agung 

Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja yang ada pada PG kebon Agung malang. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan antara motivasi dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan TUK pada PG Kebon Agung Malang. 

5. Untuk mengetahui variabel bebas manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan TUK pada PG Kebon Agung Malang?  

D. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dimaksudkan supaya lebih terarah serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis memfokuskan penelitian 

ini membahas tentang pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan TUK pada PG Kebon Agung Malang. Teori motivasi yang digunakan 

adalah teori A.Maslow (2002) dan kompensasi menurut Henry Simamora (2004). 

Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah kinerja karyawann dilihat dari aspek 

kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan ketepatan waktu (Mangkunegara, 

2001:67). 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi 

perusahaan yang terkait khususnya TUK pada PG Kebon Agung Malang 

tentang pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

2. Bagi peneliti, diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat sebagai masukan atau 

untuk menambah wawasan terutama kepada yang berminat di bidang 

pembahasan yang sama. 

 


