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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap organisasi dituntut untuk memaksimalkan sumber daya 

manusia dan harus dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik. 

Sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian organisasi atau 

perusahaan dan mempunyai peran strategis dalam perusahaan yaitu sebagai 

pemikir, pengendalian, dan perencanaan aktivitas perusahaan. Dengan 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik maka kinerja karyawan akan 

meningkat.  

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 motvasi. Proses-proses tersebut mempunya tujuan 

agar karyawan dapat meningkatkan tanggung jawab atas pekerjaan mereka. 

Sedangkan pemberian kompensasi, lingkungan kerja yang tinggi serta 

pemberian motivasi pada dasarnya adalah hak para karyawan dan kewajiban 

dari perusahaan. Pemberian ini diberikan untuk mendukung kontribusi para 

karyawannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 
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Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima para karyawan 

sebagai balas jasa mereka ( Handoko, 2002:155). Karyawan memandang 

kompensasi sebagai ukuran nilai mereka. Bila karyawan memandang 

kompensasi mereka tidak memadai, maka prestasi, motivasi dan kepuasan 

kerja mereka bisa menurun secara drastis. Oleh karena itu, program 

kompensasi 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 melakasanakan pekerjaan.  

Motivasi adalah keinginan untuk bekerja. Motivasi orang tergantung 

pada kekuatan motivasi mereka. Motivasi yang rendah dapat membuat 

individu yang berkualitas tinggi mempunyai kinerja yang buruk dan 

sebaliknya motivasi yang tinggi dapat membuat indvidu yang biasa-biasa saja 

mempunyai kinerja yang menakjubkan. Hal ini menunjukkan 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 kompenasi terhadap kinerja karyawan.  

Berbagai hasil penelitian terdahulu telah banyak dilakukan untuk 

meneliti tentang hubungan antara kompensasi dengan kinerja. Diantaranya 
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penelitian yang dilakukan oleh Kasenda (2013), dan penelitian yang 

dilakukan oleh Syaifullah dan Adhi (2018) yang meneliti tentang pengaruh 

kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Hasilnya 

ditemukan bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Terdapat perbedaan hasil dari variabel motivasi 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Suwati motivasi tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Syaifullah dan Adhi, dan penelitian yang dilakukan Kasenda  

untuk variabel motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Firmandari (2014) dalam penelitiannya dampak kompensasi terhadap 

kinerja dapat memotivasi karyawan yang termotivasi dengan besarnya gaji 

dan tunjangan, akan bekerja dengan sungguh – sungguh serta energik, 

bersemangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan karier yang lebih baik. Keinginan yang ada pada individu akan 

memberikan dampak langsung terhadap keberadaannya di dalam organisasi. 

Kuvaas (2006) meneliti tentang hubungan antara kepuasan pada 

penilaian kinerja dan hasil pekerjaan dengan menggunakan motivasi kerja 

sebagai variabel moderating. Hasil penelitian Kuvaas menunjukkan bahwa 

motivasi intrinsik menjadi moderator hubungan antara kepuasaan penilaian 

kinerja dan pencapaian kinerja. Kuvaas menggolonggkan motivasi intrinsik 
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sebagai quasi moderator. Quasi moderator adalah variabel yang dapat 

bertindak sebagai variable independen maupun variable moderator. 

CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang konveksi yang berada di Lowokwaru – Malang. Konveksi 

ini memproduksi kemeja pria mulai dari kain jadi hingga menjadi kemeja siap 

pakai. CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang bekerjasama dengan 

perusahaan Larusso. Untuk perusahaan Larusso bagian memasarkan 

sedangkan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang bagian produksi.  CV. 

Dwi Putra Perkasa Garment Malang didirikan oleh bapak Mujiyanto pada 

tahun 1989. Awalnya perusahaan ini terletak di Jl. Maggar No.31A. Karena 

banyaknya karyawan dan mesin produksi serta semakin banyak pelanggan. 

CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang membuka cabang baru di kota 

Malang, antara lain di Plaosan, Kebonagung, Bululawang dan di Jl. Simpang 

Flamboyan No16.  

Penelitian ini menggunakan dua lokasi yaitu di Jl. Simpang 

Flamboyan dan di Jl. Manggar. Alasan menggunakan dua lokasi tersebut 

yaitu karena lokasi tersebut berdekatan sehingga memudahkan untuk 

mengambil data dan mencari informasi, jumlah pekerja di dua lokasi tersebut 

lebih dari 30 orang dan juga karyawan yang sudah bekerja selama 1 tahun 

lebih banyak yang ditempatkan di dua lokasi tersebut. 

Sumber daya manusia pada CV. Dwi Putra Perkas Garment Malang 

terdiri dari beberapa bagian antara lain bagian Pattern dan cutting bagian ini 

bertugas untuk membuat pola kemeja dan memotong kain sesuai pola. 
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Selanjutnya bagian Sewing bagian ini bertugas untuk menjahit bagian badan, 

lengan, kera baju, dan juga memasang kancing kemeja. Proses terakhir yaitu 

Finishing  bagian ini bertugas untuk mengecek kemeja sesuai standar 

perusahaan atau belum, kemudian di setrika, dan yang terakhir dipacking. 

Bagian – bagian produksi di atas adalah bagian terpenting (nyawa) untuk 

keberhasilan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang. Namun, kinerja 

bagian produksi dalam beberapa bulan belum bisa memenuhi target 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Data Produksi Kemeja Pria CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 

Periode Januari-Desember 2017 

 

No. Bulan 

Target 

bulanan 

(Pcs) 

Kemeja Pria yang 

dihasilkan /bulan 

(Realisasi) 

(𝑷𝒄𝒔) 

Selisih 

1. Januari 20.000 15.000 5.000 

2. Februari 20.000 13.000 7.000 

3. Maret 20.000 15.000 5.000 

4. April 20.000 20.000 0 

5. Mei 20.000 20.000 0 

6. Juni 20.000 20.000 0 

7. Juli 20.000 19.000 1.000 

8. Agustus 20.000 18.000 2.000 

9. September 20.000 16.000 4.000 

10. Oktober 20.000 15.000 5.000 

11. November 20.000 14.000 6.000 

12. Desember 20.000 14.000 6.000 

Rata – rata 20.000 16.583 3.417 

Sumber: Data Produksi CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 
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Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan kinerja bagian produksi 

rendah karena tingkat pencapain produksi dalam tahun 2017 belum mencapai 

target hanya bulan April, Mei, dan Juni bagian produksi bisa mencapai 

targetnya. 

Selain permasalahan kuantitas , fenomena kualitas produk yang terjadi 

di CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang masih membutuhkan perubahan 

yang lebih baik, dimana bagian produksi masih banyak yang menghasilkan 

kemeja yang tidak sesuai dengan standart (cacat produk). Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Data Kemeja Pria Yang Mengalami Cacat Produksi 

Periode Januari-Desember 2017 

 

No. Bulan Produksi/bulan (pcs) Cacat Produk 

1. Januari 20.000 3 

2. Februari 20.000 2 

3. Maret 20.000 3 

4. April 20.000 1 

5. Mei 20.000 1 

6. Juni 20.000 - 

7. Juli 20.000 5 

8. Agustus 20.000 4 

9. September 20.000 6 

10. Oktober 20.000 3 

11. November 20.000 8 

12. Desember 20.000 6 
Sumber: Data Cacat Produk CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 

Berdasarkan tabel 2.1 menggambarkan kinerja bagian produksi rendah 

karena setiap bulannya bagian Quality Control masih menemukan beberapa 

produk kemeja yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Beberapa faktor 
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diketahui mempengaruhi kinerja karyawan di CV. Dwi Putra Perkasa 

Garment Malang. Berdasarkan hasil pengamatan karyawan merasa kurang 

bersemangat dalam bekerja karena suatu hal yang tidak sesuai dengan 

harapan. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah kompensasi 

finansial yang diterima secara langsung, yang tidak sesuai dengan harapan 

karyawan. 

CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang memberikan upah kepada 

karyawannya dengan sistem borongan dan dibayarkan seminggu sekali. Rata-

rata karayawan hanya menerima upah sebesar Rp.300.000/minggu dan 

apabila dijumlahkan selama satu bulan masih cukup terpaut jauh dengan upah 

minimum pokok kota Malang. CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang 

memberikan bonusnya kepada karyawan yang minimal memiliki masa kerja 1 

tahun sebesar Rp.1.200.000 dan akan diberikan ketika akhir tahun. 

Perusahaan juga memberikan bonus sebesar Rp.100.000 kepada karyawan 

dan hanya diberikan ketika akhir tahun. Sedangkan untuk asuransi yang 

diterima hanya asuransi kecelakaan kerja saja.  

Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa beberapa jumlah karyawan 

sedikit kurang memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama rekan kerja 

ataupun atasan. Komunikasi yang terjalin antar pegawai berlangsung kurang 

kondusif, hal ini karena karyawan merasa nyaman bersama dengan teman 

seunitnya, sehingga sedikit kesulitan untuk menjalin hubungan yang baru 

dengan rekan kerja pada unit lain. Komunikasi yang terbangun antar 

karyawan dengan atasan juga seringkali berjalan formal, sehingga koordinasi 



8 
 

 

antar karyawan dan atasan cenderung tidak berjalan searah. Tidak jarang 

muncul kesalah pahaman kebijakan oleh para karyawan, yang berimbas pada 

keterlambatan performa kerja. 

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya perusahaan 

memberikan kompensasi yang sesuai dan memberikan motivasi kepada 

karyawan-karyawannya agar kinerja karyawan menjadi lebih baik lagi. Dan 

tujuan perusahaan untuk memberikan layanan yang terbaik serta menjamin 

kepuasan pelanggan bisa terwujud.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan diatas, maka rumusan 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan pada CV. Dwi 

Putra Perkasa Garment Malang? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Dwi 

Putra Perkasa Garment Malang? 

3. Apakah motivasi kerja memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan pada CV. 

Dwi Putra Perkasa Garment Malang. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. Dwi 

Putra Perkasa Garment Malang. 

3. Menganalisis motivasi kerja yang memoderasi pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan pada CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang. 

D. Batasan Masalah  

Pembatas masalah ini dilakukan untuk membatasi jangkauan 

penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi lebih 

fokus dan jelas. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah 

diantaranya: 

1. Batasan Objek 

Batasan objek dari penelitian ini ditujukan pada karyawan CV. 

Dwi Putra Perkasa Garment Malang bagian produksi dan memiliki masa 

kerja minimal 1 tahun yang berjumlah 45 orang. 

2. Kompensasi 

Pemberian kompensasi dibatasi pada kompensasi finansial 

langsung dan tidak langsung. 
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3. Motivasi 

Variabel motivasi yang digunakan dalam penelitian ini ditinjau dari 

sudut pandang teori kebutuhan dari Alderfer dengan indikator: existence 

needs (kebutuhan untuk eksis/keberadaan), related needs (kebutuhan 

sosial), growth needs (kebutuhan untuk berkembang/tumbuh). 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari peneltian ini yaitu berupa manfaat 

teoritis dan praktis, sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pimpinan 

perusahaan untuk terus memperhatikan kompensasi dan meningkatkan 

motivasi untuk menciptakan hasil kinerja yang maksimal. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini di harapkan bisa digunakan sebagai literatur dalam 

perkembangan ilmu manajemen sumber daya manusia yang berhubungan 

dengan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi 

sebagai variabel moderasi. 

 

 

 

 

 


