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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha tidak dapat dipindahkan dari perkembangan sumber daya 

terutama sumber daya manusia yang ada didalamnya. Perusahaan dalam 

meningkatkan kinerjanya haruslah mempunyai komitmen terhadap 

perkembangan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, misalnya dengan 

melakukan pelatihan-pelatihan sehingga sumber daya yang dimiliki tidak 

menjadi usang. Dalam usaha peningkatan kinerja sumber daya manusia 

(karyawan) bukanlah suatu hal yang mudah karena kinerja mempunyai konsep 

yang beraneka ragam dan dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang serta 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor kemampuan 

karyawan itu sendiri dan adanya dorongan atau motivasi dari luar diri 

karyawan. 

Kinerja karyawan sangat penting untuk perusahaan atau organisasi, 

karena kinerja karyawan dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan. Hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya merupakan definisi dari kinerja karyawan (Mangkunegara, 

2009:67). Oleh karena itu, evaluasi dari kinerja karyawan dapat diketahui dari 

ketercapaian kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

Diharapkan dengan kinerja karyawan yang baik maka perusahaan dapat 
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bersaing dengan perusahaan lain, karena karyawan merupakan unsur pembeda 

bagi competitor. 

Berbagai cara dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menarik intensi 

karyawan untuk menunjukkan performa dan hasil kerja yang optimal, salah 

satunya yaitu dengan pemenuhan atas aspek-aspek motivasi. Pemenuhan 

motivasi erat kaitannya dengan personalia atau atasan, mereka diharapkan 

dapat segera mewujudkan apa yang mungkin berpotensi terhadap semangat 

kerja karyawan, agar mereka termotivasi dalam pelaksanaan pekerjaannya. 

Telah banyak studi empiris yang menjabarkan bahwa apabila pemberian 

motivasi kepada karyawan kurang efektif, maka akan berdampak langsung 

terhadap kinerja dari pada karyawan. 

Motivasi dapat dikatakan sebagai suatu faktor yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu motivasi 

sering diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku seseorang (Eka, 

2009:2). Orang-orang yang terbiasa memiliki motivasi atau terdorong untuk 

bekerja pada suatu jabatan tertentu merasa akan memperoleh imbalan. 

Termotivasi bekerja itu untuk memotivasi seorang pegawai yang diperlukan 

dan syaratnya yaitu kemampuan bekerja dan kemauan bekerja. 

Kinerja karyawan tentu saja tidak lepas dari sistem kompensasi, 

pemantauan atau monitoring dan evaluasi kerja pada setiap akhir periode yang 

telah ditetapkan, misalnya pada akhir tahun. Namun demikian tidak berarti 

dengan pemberlakuan sistem tersebut, para karyawan atau staf hanya 

berorientasi pada hasil kerja. Kompensasi dapat dikatakan sebagai sebuah 
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balas jasa yang diterima karyawan dari perusahaannya sebagai akibat dari jasa 

atau tenaga yang telah diberikannya pada perusahaan tersebut (Eka, 2009:2) 

Kompensasi juga merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan baik 

langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non finansial yang adil 

kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi, 

sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan perusahaan guna 

meningkatkan kinerja karyawannya. Adapun bentuk kompensasi finansial 

adalah gaji, upah, tunjangan dan insentif. Sedangkan untuk kompensasi non-

finansial adalah variasi tugas, identifikasi tugas, rekan kerja yang 

menyenangkan, kondisi kerja dan pemberian status yang sesuai. 

Peranan tenaga kerja bagi perusahaan sangatlah penting, sehingga 

perusahaan berusaha untuk mempertahankan dan menjaga agar karyawan 

betah bekerja di perusahaan tersebut, dan usaha yang dilakukan perusahaan 

adalah dengan memberikan balas jasa baik berupa upah , gaji maupun premi 

balas jasa yang memadai dari perusahaan, memberikan motivasi karyawan 

untuk bekerja lebih giat yang selanjutnya dapat meningkatkan produktifitas 

kerja, balas jasa tersebut penting bagi karyawan sebagai individu karena 

besarnya balas jasa mencerminkan keberadaan mereka diantara para karyawan 

itu sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Motivasi dan kompensasi yang diberikan akan berpengaruh terhadap 

produktifitas kerja karyawan, karena secara tidak langsung perusahaan dapat 

memberikan semangat kerja kepada karyawan sehingga gairah kerja karyawan 

meningkat. Terarahnya keputusan yang diambil oleh perusahaan akan 
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menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dan 

karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan tersebut 

didasarkan pada sejumlah penelitian yang menginvestigasi hubungan dan 

pengaruh dari motivasi, kompensasi finansial, dan kinerja karyawan (Widagdo 

dkk, 2018; Sudhiardhita dkk, 2018; dan Rizal dkk, 2014). 

Penelitian yang menganalisis hubungan dari ketiga variabel ini telah 

banyak dilakukan, namun masih saja ditemukan kasus-kasus penurunan 

kinerja karyawan. Penelitian oleh Widagdo dkk (2018) menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh yang dihasilkan dari motivasi dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. Selain itu, diantara kedua variabel bebas tersebut, komitmen 

organisasi memperkuat pengaruh yang dihasilkan antara motivasi dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain dengan hasil yang 

serupa adalah dari Sudhiardhita dkk (2018), melalui analisis path, diketahui 

bahwa motivasi dan kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Akan tetapi, terdapat penelitian dengan hasil yang sedikit berbeda, yaitu 

dari Rizal dkk (2014). Melalui analisis SEM (Structural Equation Model) 

diketahui bahwa kompensasi berpengaruh terhadap motivasi dan komitmen 

organisasi, namun tidak ada pengaruh antara motivasi dan kinerja karyawan. 

Hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa kompensasi tidak dapat 

secara langsung berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan, dan 

motivasi memperkuat pengaruh yang dihasilkan antara kompensasi dan 

kinerja karyawan.  
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Kompensasi bukanlah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan guna meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi perusahaan 

harus memperhatikan faktor motivasi. Pegawai dapat melaksanakan tugasnya 

secara maksimum antara lain ditentukan oleh motivasi yang mendorong 

pegawai itu bekerja dengan tekun serta disiplin yang diterapkan sehingga 

dapat tercapai tujuan perusahaan. Fenomena yang sering terjadi belakangan ini 

adalah kinerja suatu perusahaan yang tadinya baik kini mengalami penurunan. 

Kondisi ini seringkali disebabkan oleh karyawan itu sendiri yang menilai 

bahwa apa yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan, 

yang kemudian menyebabkan semangat karyawan menurun, kinerja karyawan 

yang ikut menurun, dan berdampak pada nilai kontrak yang menurun.   

Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis yang terletak di Jln. Raya Asrikaton 

Kec. Pakis Kab. Malang merupakan koperasi yang bergerak pada bidang 

simpan pinjam, yang berdiri sejak tanggal 17 Maret 1978. Untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan Koperasi Unit Desa 

(KUD) Pakis telah memahami beberapa hal yang mendasar seperti job 

description atau tugas kerja yang sudah diberikan kepada semua karyawan di 

setiap bagian kerja. Budaya yang terjadi di Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis 

menekankan pengurus atau pengawas harus solid, melakukan kerjasama 

usaha, serta meningkatkan sumber daya manusia anggota atau kaderisasi. 

Tetapi, bagi karyawan sistem tersebut tidak berlaku dengan baik. 

Observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa fenomena 

permasalahan kinerja karyawan di KUD pakis, yaitu dari kinerja karyawan 
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selama ini sering mengalami penurunan. Perusahaan menerapkan sistem target 

bagi karyawan. Perusahaan melihat kinerja karyawan dari berapa banyak 

karyawan dinas luar memperoleh nasabah. Akan tetapi, target yang ditetapkan 

perusahaan untuk jumlah nasabah yang harus didapat jarang dicapai oleh 

karyawan.  

Tabel 1.1  

Target dan Realisasi Jumlah Nasabah pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Pakis Tahun 2017 

Tahun Target 

(nasabah) 

Realisasi 

(nasabah) 

Prosentase 

Realisasi 

Prosentase 

Selisish 

Januari 40 42 105% - 

Februari 40 43 107,5% - 

Maret 40 39 97,5% 2,5% 

April 40 38 95% 5% 

Mei 40 38 95% 5% 

Juni 40 39 97,5% 2,5% 

Juli 40 37 92,5% 7,5% 

Agustus 40 32 80% 20% 

Septem5ber 40 33 82,5% 17,5% 

Oktober 40 32 80% 20% 

November 40 27 67,5% 32,5% 

Desember 40 29 72,5% 27,5% 

Sumber: Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis 

Tabel 1 merupakan gambaran pemenuhan rekrut nasabah dari target 

yang ditetapkan oleh pihak koperasi. Setiap bulannya, koperasi menetapkan 

secara konsisten jumlah nasabah minimal yang harus ditambahkan sebagai 

anggota koperasi, yaitu 40 orang. Namun, realisasi atas target tersebut 

berfluktuasi, naik-turun, dengan frekuensi turun lebih tinggi, contohnya pada 

bulan Juli, Agustus, Oktober, dan November. Penurunan paling drastis terjadi 

pada bulan November dengan target yang hanya mencapai 67,5%. Pada 

umumnya, prosentase target ke realisasi yang ditoleransi adalah 2%, tapi pada 
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kasus ini, prosentase yang tidak tercapai banyak yang melebihi angka 

toleransi meskipun pada dua bulan pertama, Januari dan Februari, perolehan 

anggota baru lebih dari target yang ditetapkan.   

Fenomena lain yang peneliti dapat adalah masalah karyawan sering 

terlambat dalam mengumpulkan laporan kerja. Laporan seharusnya 

dikumpulkan setiap minggu pertama diawal bulan, namun karyawan 

mengumpulkan tidak pada batas waktu yang ditentukan.  Tidak jarang atasan 

menegur untuk deadline pengumpulan laporan ini. Informasi tersebut 

didapatkan dari tanya-jawab peneliti dengan pimpinan. Ketepatan waktu 

sangat diperlukan dalam hal ini, sebab keterlambatan pengumpulan laporan 

dapat memicu adanya ketidaktepatan waktu pada hal-hal lainnya.   

Banyak faktor yang menyebabkan performa dan hasil kerja yang tidak 

optimal, diantaranya adalah motivasi dan kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan. Fenomena motivasi yang terjadi adalah karyawan selama 

wawancara menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada dorongan atau motivasi 

untuk berkembang. Konsep penghargaan atas prestasi yang diraih oleh 

karyawan belum terlaksana, akibatnya karyawan merasa enggan untuk 

menunjukkan performa dan hasil kerja yang lebih dari potensi yang dimiliki. 

Karyawan menyayangkan kemampuan koperasi akan pemenuhan motivasi ini 

sebab motivasi akan keberadaan, yang berhubungan dengan pemenuhan 

kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan sosial tidak 

mampu diwujudkan. 
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Penghargaan yang dimaksud pada motivasi juga bersinggungan dengan 

adanya isu kompensasi. Penghargaan yang diharapkan oleh karyawan adalah 

adanya imbalan, terutama secara finansial, bagi karyawan yang bekerja 

melebihi target atau mereka yang berprestasi. Karyawan menceritakan pada 

sesi wawancara bahwa imbalan atau insentif tidak diberikan dengan 

semestinya pada 5 bulan terakhir, pihak perusahaan juga tidak memberikan 

penjelasan terkait hal ini. Perusahaan, pada dasarnya, telah mampu memenuhi 

kebutuhan akan tunjangan, contohnya pada tunjangan hari raya yang 

diberikan setara dengan gaji 1 bulan dan tunjangan kesehatan yang berupa 

BPJS.  Namun, karyawan menyayangkan ketika komponen lain diberikan, 

mengapa intensif tidak diberikan selama 5 bulan ini. Akibatnya, karyawan 

kurang semangat untuk bekerja dengan giat. Begitu juga dengan masalah gaji, 

karyawan merasa gaji yang diberikan oleh KUD Pakis masih tidak mampu 

mencukupi kebutuhan mereka. Gaji yg diberikan perusahaan disetarakan 

dengan UMR yang berjumlah 2.700.000, namun gaji tersebut dirasa masih 

tidak sesuai dengan pekerjaan yg diterima oleh karyawan. 

Dilihat dari fenomena yang terjadi dan hasil telaah dari sejumlah 

penelitian yang relevan, diketahui bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis 

memerlukan kajian empiris yang lebih aplikatif dan mendalam yang 

diperkirakan mampu memberikan solusi alternatif dari persoalan yang 

berkaitan tentang kinerja, motivasi dan kompensasi. Oleh sebab itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ”Pengaruh Motivasi Kerja 
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dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Unit Desa (KUD) 

Pakis-Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi dan kompensasi serta kinerja karyawan pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang? 

2. Apakah motivasi dan kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja karyawan di Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang? 

3. Apakah motivasi dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan di Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang? 

4. Diantara variabel motivasi dan kompensasi, manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Unit Desa (KUD) 

Pakis-Malang? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar dan fokus dari tujuan penelitian.  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kompensasi dibatasi pada kompensasi finansial langsung. 

2. Teori motivasi yang digunakan untuk membahas penelitian ini dibatasi 

pada teori ERG yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer (2009). 

D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan motivasi, kompensasi, dan kinerja kayawan pada 

Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial motivasi, kompensasi, dan 

kinerja karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan motivasi, kompensasi, dan 

kinerja karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang. 

4. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Pakis-Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

antara lain: 

a. Bagi perusahaan  

Dapat di pergunakan sebagai informasi dan bahan pertimbangan 

bagi pimpinan dalam pelaksanaan motivasi dan kompensasi yang 

diberikan agar dapat seimbang. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Memberikan tambahan informasi untuk dapat dipergunakan 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan khususnya tentang indikator 

motivasi dan kompensasi dalam bekerja.  


