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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam suatu system operasional perusahaan, potensi sumber daya 

manusia pada hakekatnya merupakan salah satu modal dan memegang suatu 

peran yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu 

Sumber daya manusia mempuanyai peran penting dalam aktivitas perusahaan, 

karena bagaimanapun juga kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan tidak 

lepas dari peran dan kemampuan sumber daya manusia yang baik..  

Upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan  merupakan 

hasil dari perencanaan, teknologi baru, teknik yang lebih baik dan dari 

efisiensi yang tinggi. Kinerja karyawan sangat bergantung pada kesadaran 

dari setiap individu karyawan dan peningkatan tersebut dapat dilihat dari 

beberapa faktor yang ada. Untuk mmeningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan harus wajib menjaga keberadaan sumber daya manusia dengan 

mengefektifkan dan mengefisiensikan sumber daya manusia yang telah 

dimiliki. Melalui upaya tersebut maka dengan tersendirinya para karyawan 

akan merasa termotivasi untuk bekerja secara maksimal dalam perusahaan 

tesebut.  
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Timple dalam Mangkunegara (2003:15), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja terdiri dari  faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang salah 

satunya displin kerja. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan kerja, 

contohnya kompensasi dan motivasi. 

Pemberian kompensasi sangat penting bagi karyawan maupun pemilik 

perusahaan, hal ini dikarenakan dengan kompensasi yang telah diberikan oleh 

perusahaan bagi seorang karyawan merupakan sumber penghasilan dalam 

rangka mencukupi kebutuhan mereka. Pada sisi lain melalui kebijakan 

kompensasi perusahaan akan mendapatkan atau memperoleh manfaat secara 

maksimal atas pemanfaatan sumber daya manusia yang mereka miliki. Bagi 

perusahaan kompensasi merupakan faktor utama dalam system kepegawaian 

yang telah ditetapkan. Apabila kompensasi diberikan secara benar kepada 

karyawan maka akan memberikan dampak atas terciptanya kepuasan yang 

pada akhirnya para karyawan akan lebih termotivasi untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Kompensasi merupakan ganjaran/pengahargaan pada para pekerja 

yang telah memberikan konstribusi dalam mewujudkan tujuanya (Nawawi. 

2008:315). Djarwanto dan Soemarjati (1997), juga menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan yang erat antara penghargaan dan prestasi para karyawan. 

Didalam upaya meningkatkan kinerja karyawan, usaha yang dilakukan 

perusahaan tidak akan terlepas dari berbagai hal diantaranya kompensasi 
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yang diberikan kepada karyawan dan juga motivasi yang ada dalam diri 

karyawan 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas arah dan 

ketekunan usaha untuk mencapai suatu tujuan (Robbins Stephen P,2008:222). 

Dengan adanya motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk 

membuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena 

meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan 

berbagai sasaranya, dengan begitu motivasi yang tinggi akan menciptakan 

sebuah komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawab dalam 

menyelesaikan setiap pekerjaan. 

Seiring perkembangan zaman perusahaan PT.Usaha Loka Malang 

selaku perusahaan yang bergerak dibidang furniture selalu berupaya untuk 

memberikan inovasi yang baik memberikan pelayanan yang maksimal pada 

pelanggan yaitu dengan memberikan contoh furniture yang unik. PT. Usaha 

Loka menekankan kepda karyawanya supaya bekerja secara semaksimal 

untuk pencapai target yang ditentukan.  

Pencapain kinerja karyawan pada PT. Usaha Loka saat ini kurang 

optimal dalam menjalankan tugasnya. Kinerja yang tidak maksimal tersebut 

ditunjukkan pada tidak tercapain target dalam memproduksi barang setiap 

bulanya pada tahun 2016 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut  
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Tabel 1.1 

Data produksi PT.Usaha Loka Tahun 2016 

Bulan Target 

(Unit) 

Realisasi 

(Unit) 

Selisih 

Unit (%) 

Januari 550 515 35 6 

Februari 550 505 45 8 

Maret 550 510 40 7 

April 550 520 30 6 

Mei 550 507 43 8 

Juni 550 520 30 6 

Juli 550 525 25 5 

Agustus 550 513 37 7 

September 550 515 35 6 

Oktober 550 511 39 7 

November 550 505 45 8 

Desember 550 500 50 9 

          Sumber PT.Usaha Loka 

Dilihat dari tabel 1.1 tersebut, kinerja karyawan produksi PT. Usaha 

Loka pada tahun 2016 masih kurang maksimal, dimana hasil produk yang 

dihasilkan oleh karyawan masih belum mencapai target perusahaan. Hal ini 

ada beberapa permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan PT. Usaha Loka 

yaitu para karyawan tidak ada merasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan 

juga pembayaran gaji yang masih dibawah UMK Malang. Mangkunegara  

(2007:84) menyatakan  bahwa  kompensasi  yang diberikan  kepada  

pegawai/karyawan  sangat berpengaruh  pada  tingkat  kepuasan  kerja 

terhadap kinerja para karyawan.  

Karena setiap tahunya tingkat target yang dihasilkan karyawan yaitu 

diatas 5%. Peneliti ini mendasari tingkat penurunan target produksi yang 

terjadi di PT.Usaha Loka sangat tinggi, yusuf efendi sebagai personalia 
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menyatakan bahawa standar perbedaan selisihnya karyawan yang bisa 

ditolerir pada PT.Usaha Loka  5% 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada PT.Usaha Loka 

dapat diketahui bahwa permasalahan yang ada mengenai kompensasi yaitu 

yang diterima karyawan perbulan rata rata 1.500.000,- padahal UMK kota 

malang mencapai 2.026.000,- pada tahun 2016, dan terkadang sering 

keterlambatan dalam penerimaan gaji. Karyawan beranggapan pemberian 

kompensasi oleh pihak PT. Usaha Loka kurang sesuai dengan harapan 

karyawan, hal ini menyebabkan turunya tingkat produksi target. Selain 

kompensasi yang diterima karyawan kurang sesuai dengan UMK Kota 

Malang faktor lain yang bermasalah yaitu terkait dengan motivasi kerja 

karyawan.  

Salah satu motivasi yang mejadi pendorong untuk meningkatkan 

kinerja karyawan menurut Fedrick Hezberg ada dua yaitu hygine factor 

meliputi keamanan kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan dan selanjutnya 

yaitu motivator dengan meliputi, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri dan 

penghargaan. Akan tetapi karyawan banyak yang mengeluh tentang 

keamanan dalam bekerja karyawan masih belum ada perlengkapan untuk 

bekerja yaitu seperti sarung tangan, helm, sepatu, sehingga karyawan tersebut 

bekerjanya selalu waswas dan menjadi kurang maksimal. Dan tanggung 

jawab karyawan terhadap pekerjaanya masih kurang konsisten. 

Berdasarkan data dan wawancara diatas menunjukkan adanya 

permasalahan mengenai kinerja para karyawan terkait dengan tidak sesuainya 
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dengan target pada produksi. Berdasarkan uraian diatas maka judul penelitian 

ini mengenai: “Pengaruh Kompensasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Usaha Loka Malang 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Usaha loka malang? 

2. Bagaimana  kompensasi pada PT. Usaha loka malang? 

3. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada PT. Usaha Loka Malang? 

4. Apakah terdapat pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Usaha loka malang? 

5. Untuk mengetahui Variabel manakah yang mempunyai pengaruh dominan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Usaha loka malang? 

C. Batasana masalah 

Batasan masalah dilakukan untuk membatasi seberapa luas jangkauan 

peneliti yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi fokus, 

kinerja menurut pendapat Mangkunegara (2001). Dengan indikator yaitu 

kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu,  

Kemudian variabel kompensasi menggunakan Hasibuan (2012) yaitu 

dengan indikator gaji, tunjangan, Upah lembur, Insentif dan asuransi  

Sedangkan motivasi menurut Frederick Herzbreg. Indikatornya hygine factor 

yaitu meliputi kebijakan perusahaan, kondisi keja, keamanan kerja 

selanjutnya yaitu motivator meliputi tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, 



7 
 

 
 

penghargaan Dan Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan dibagian 

produksi yang berjumlah 40 karyawan 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsika kinerja karyawan pada PT. Usaha Loka malang. 

2. Untuk mendeskripsikan pemberian kompensasi pada PT. Usaha Loka 

Malang. 

3. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan pada PT. Usaha Loka 

Malang. 

4. Untuk menguji pengaruh pemberian kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Usaha Loka Malang 

5. Untuk mengetahui variabel manakah yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap kinerja karyawan pada PT. Usaha Loka Malang. 

E. Kegunaan Peneliti 

1. Bagi perusahaan  

Dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak perusahaan dalam upaya 

untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui penetapan kebijakan 

kompensasi dan peningkatan motivasi kerja karyawan 

2. Penelitian selanjutnya  

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan refrensi yang dapat 

dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya terutama pada 

kompensasi, motivasi dan kinerja karyawan 

 

 




