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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi 

di negara kita berkembang dengan sangat cepat. Dengan perkembangan yang 

sangat cepat tersebut mendorong kita untuk lebih menggali dan 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita agar kita menjadi sumber 

daya manusia yang potensial. Kita perlu menggali potensi kita agar kita dapat 

bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Karena organisasi juga akan lebih 

membutuhkan sumber daya manusia yang potensial untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Karena dengan memiliki sumber daya manusia yang 

potensial maka tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai. Selain itu 

organisasi juga tidak akan merasa rugi apabila telah memiliki sumber daya 

manusia yang potensial. 

Organisasi adalah orang-orang yang dikoordinasikan ; tersusun dari 
subsistem yang saling berkaitan dan bergantung ; bekerjasama atas 
dasar pembagian kerja, peran dan wewenang ; serta mempunyai tujuan 
yang hendak dicapai. Suatu organisasi memiliki beberapa unsur 
penting yang diantaranya adalah sumber daya manusia. Sumber daya 
manusia senantiasa melekat pada perusahaan apapun sebagai faktor 
penentu keaktifan perusahaan tersebut (Rivai, 2001). 

 

Sumber daya manusia yang potensial merupakan tenaga penggerak 

jalannya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

Sumber daya manusia juga merupakan orang-orang yang memberikan tenaga, 

bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Organisasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan.  
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Perusahaan merupakan suatu usaha besar yang dikelola atau dijalankan 

oleh perorangan maupun secara bersama-sama yang mempunyai modal besar, 

dengan maksud untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Setiap organisasi sangat bergantung pada sumber daya yang 

dimilikinya untuk dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Perusahaan juga 

merupakan wadah para tenaga kerja baik sebagai pimpinan maupun bawahan. 

Perusahaan tidak dapat mengelola perusahaannya sendiri, tetap harus dibantu 

oleh karyawan. Olehkarena itu, antara perusahaan dengan karyawan harus 

dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dengan melihat keberadaan tenaga kerja tersebut, manajemen 

perusahaan perlu memperhatikan keinginan karyawan dan menciptakan 

suasana kerja yang dapat mendorong peningkatan prestasi kerja karyawan. 

Olehkarena itu, prestasi kerja karyawan dalam suatu perusahaan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja 
(Handoko, 1999: 241) antara lain : 
1. Motivasi 
2. Komunikasi 
3. Kompensasi 
4. Kepemimpinan 
5. Minat dan bakat 
6. Kemampuan individu 

 

Penelitian ini menyoroti masalah-masalah yang terjadi di bidang 

personalia yang merupakan salah satu bagian jalannya perusahaan. Penelitian 

ini akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan enam faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja, seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, 

karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti hanya akan meneliti dua 
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dari enam faktor tersebut yang menurut peneliti sangat penting yaitu 

kompensasi dan komunikasi yang merupakan hal yang sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan, terutama kompensasi. Kompensasi 

sangatlah penting baik bagi perusahaan maupun karyawan. Kemampuan 

karyawan yang berprestasi kerja baik dalam suatu perusahaan hendaknya 

diimbangi dengan perolehan gaji yang sesuai dengan apa yang telah diberikan 

kepada perusahaan. 

Pada dasarnya manusia bekerja bukan semata-mata untuk 

mendapatkan kompensasi atau balas jasa atas apa yang dikerjakan, tetapi ada 

juga yang hanya untuk mengisi waktu supaya ada kegiatan. Tetapi hanya 

sebagian kecil orang saja yang beranggapan seperti itu. Sebagian besar orang 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Olehkarena itu, kompensasi 

merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Baik untuk karyawan 

maupun perusahaan itu sendiri. 

Seperti yang akhir-akhir ini terjadi, banyak karyawan perusahaan yang 

melakukan demo atau mogok kerja karena perusahaan belum membayar 

kompensasi kepada karyawannya. Para karyawan merasa perusahaan 

bertindak sewenang-wenang terhadap para karyawan. Hal tersebut terjadi 

karena karyawan merasa sangat membutuhkan kompensasi tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karena itu, kompensasi 

sangatlah penting bagi para karyawan. 

Apabila perusahaan tidak memberikan kompensasi, maka karyawan 

akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila karyawan tidak 
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mendapatkan kompensasi yang sesuai dan tepat waktu, maka prestasi kerja 

karyawan tidak akan bisa maksimal sehingga dapat mengakibatkan tujuan 

perusahaan sulit tercapai dan kegiatan operasional perusahaan juga bisa 

terganggu. Selain itu, karyawan juga merasa diperlakukan tidak adil oleh 

perusahaan karena kompensasi yang didapat tidak sesuai dengan apa yang 

telah mereka berikan pada perusahaan. Olehkarena itu, kompensasi yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat 

kehidupan karyawan dan prestasi kerja karyawan itu sendiri. Olehkarena itu 

juga, besar kecilnya kompensasi yang diterima karyawan tersebut didasarkan 

pada kebijaksanaan perusahaan dan prestasi kerja karyawan. 

Dalam suatu perusahaan, pemberian kompensasi kepada karyawan 

berkaitan dengan tugas manajemen personalia perusahaan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian manajemen personalia yang dikemukakan oleh 

Ranupandoyo dan Husnan (1997: 5) yaitu, “Perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian 

kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud 

membentuk tujuan perusahaan individu dan masyarakat”. Sedangkan menurut 

Flippo (dalam Handoko, 2001: 3), “Manajemen personalia adalah 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-

kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai 

tujuan individu, organisasi dan masyarakat”. 
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Menurut Handoko (2001: 155), “Kompensasi yaitu segala sesuatu 

yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka”. 

Sedangkan menurut Hasibuan (2001: 116), “Kompensasi adalah semua 

pendapatan baik uang maupun barang, langsung maupun tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

karyawan”. Dengan adanya semangat kerja maka hasil yang diharapkan pada 

perusahaan semakin memuaskan dan pada karyawan juga akan lebih giat 

bekerja agar memperoleh hasil yang baik dan akan menghasilkan prestasi 

kerja yang baik juga. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

adalah segala sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan secara 

teratur dan dalam jumlah tertentu sebagai balas jasa atas kontribusi tenaga 

yang diberikan untuk mencapai tujuan, baik individu, perusahaan maupun 

masyarakat. Adapun yang termasuk dalam kompensasi meliputi gaji, bonus, 

promosi, pemberian uang lembur dan pemberian tunjangan atas fasilitas 

(Tunjangan Hari Raya, kesehatan dan jamsostek). 

Selain kompensasi, komunikasi juga menjadi bagian yang sangat 

penting dalam suatu perusahaan. Karena dengan proses komunikasi yang baik 

bagian-bagian dalam perusahaan juga dapat berhubungan dan bekerjasama 

dengan baik. Komunikasi dalam hampir semua perusahaan secara jelas 

merupakan suatu proses yang dinamik. Dalam suatu perusahaan, penyampaian 

informasi yang akurat dan pemahaman atas informasi dari satu unit (pengirim) 

ke unit lain (penerima) tidak hanya vital dalam perumusan dan implementasi 

 



 6

tujuan perusahaan, tetapi juga merupakan peralatan dan sarana penting agar 

kegiatan-kegiatan dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik. 

Komunikasi yang baik dan lancar itu sangat diperlukan dalam sebuah 

organisasi untuk memperlancar atau mendukung jalannya perusahaan. 

Komunikasi menurut Reksohadiprojo (1997: 172) adalah “Usaha 

mendorong orang lain menginterpretasikan pendapat seperti apa yang 

dikehendaki oleh orang lain yang mempunyai pendapat tersebut”. Sedangkan 

menurut Handoko (1998: 272), “Komunikasi yaitu proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain”. 

Adapun unsur utama dalam komunikasi adalah pengirim, penyandian, pesan, 

saluran, penerima, penafsiran, dan umpan balik. 

Komunikasi dalam perusahaan meliputi proses komunikasi, proses 

pengambilan keputusan, proses evaluasi, proses sosialisasi dan proses karier. 

Kelangsungan hidup suatu perusahaan berkaitan dengan pemikiran pihak 

manajemen untuk menerima, menyampaikan dan melalui komunikasi fungsi-

fungsi manajemen dapat berjalan dengan lancar. 

Arus komunikasi yang mengalir secara vertikal yaitu dari atas ke 

bawah maupun dari bawah ke atas, serta komunikasi horizontal sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran kerja karyawan. Kebutuhan akan informasi 

sangat penting guna mempercepat tugas-tugas pekerjaan, mengeluarkan 

pendapat serta menyampaikan saran maupun keluhan sehingga karyawan 

merasa diperhatikan. 
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Komunikasi yang baik akan dapat memberikan berita sehingga 

karyawan mengetahui apa yang akan dan harus dilakukan. Adapun manfaat 

komunikasi dalam perusahaan adalah untuk menghubungkan semua unsur 

yang melakukan komunikasi pada perusahaan sehingga menimbulkan rasa 

bersatu, setia kawan dan loyalitas. Selain itu, pemimpin juga akan dengan 

mudah mengetahui secara langsung bidang yang dibawahi karyawan guna 

pengendalian yang efisien serta meningkatkan rasa tanggung jawab semua 

anggota dan melibatkannya dalam kepentingan perusahaan. Penggunaan 

teknik komunikasi yang tepat juga akan membantu kelancaran pencapaian 

tujuan perusahaan dengan lebih mudah. 

Melalui komunikasi yang efektif dalam perusahaan, pihak manajer 

dapat mengetahui saran, tanggapan terhadap kebutuhan karyawan sehingga 

dapat mengambil suatu kebijaksanaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangkan pihak karyawan dapat memahami pekerjaan mereka dengan baik, 

dapat melakukan koordinasi dengan atasan dan rekan kerja sehingga tercipta 

rasa keterikatan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

Kompensasi dan komunikasi tersebut sangat berpengaruh terhadap 

prestasi kerja karyawan suatu perusahaan. Menurut Siagian (2000: 226), 

“Prestasi kerja yaitu hasil yang telah dicapai oleh karyawan yang memenuhi 

standar kualitas dan kuantitas”. Untuk itu setiap perusahaan perlu mengadakan 

penilaian prestasi kerja yang sudah dicapai karyawannya. Penilaian ini berlaku 

bagi semua karyawan, untuk itu diperlukan penilaian yang obyektif. Menurut 
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Handoko (2001: 135), “Penilaian prestasi kerja yaitu proses melalui mana 

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”. 

Dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penilaian prestasi 

kerja merupakan proses membandingkan hasil kerja karyawan secara aktual 

dengan standar yang ditetapkan. Standar penilaian prestasi kerja tersebut 

dibuat oleh perusahaan dengan memperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang ada. Penilaian prestasi kerja tersebut meliputi kualitas pekerjaan, 

kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, dan kerjasama dengan rekan kerja. 

Penilaian prestasi kerja sangat bermanfaat baik bagi perusahaan maupun 

karyawan. Manfaat penilaian prestasi kerja tersebut adalah untuk mendorong 

peningkatan prestasi kerja, sebagai bahan pengambilan keputusan dalam 

pemberian upah atau imbalan, untuk menyusun program pendidikan dan 

pelatihan serta membantu para karyawan menentukan rencana kariernya. 

Selain itu, penilaian prestasi kerja juga bermanfaat untuk membantu atau 

mengetahui tanggung jawab karyawan terhadap pelayanan maupun 

pekerjaannya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Kompensasi Dan Komunikasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Pada Perusahaan Meubel CV. Mugiharjo Boyolali“. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dalam setiap pemecahan masalah haruslah didahului dengan 

perumusan masalah. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi penyimpangan yang 
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terlalu jauh dari permasalahan yang sebenarnya. Merumuskan masalah 

dimaksudkan untuk mengungkapkan pokok pikiran secara jelas dan sistematis 

mengenai hakekat masalah sehingga dapat dipahami secara jelas. 

Dari uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada 

Perusahaan Meubel CV. Mugiharjo Boyolali ? 

2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada 

Perusahaan meubel CV. Mugiharjo Boyolali ? 

3. Apakah kompensasi dan komunikasi berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan pada Perusahaan Meubel CV. Mugiharjo Boyolali ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan agar 

supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua 

masalah akan diteliti. Untuk itu peneliti perlu untuk memberikan batasan 

masalah dalam penelitian ini. Dari uraian di atas, maka batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini difokuskan hanya pada faktor kompensasi dan komunikasi 

yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan pada Perusahaan 

Meubel CV. Mugiharjo Boyolali. 

2. Data yang akan diperoleh berasal dari kuesioner dan interview dengan 

karyawan Perusahaan Meubel CV. Mugiharjo Boyolali. 
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3. Penilaian prestasi kerja meliputi kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, 

ketepatan waktu, dan kerjasama dengan rekan kerja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yaitu 

menemukan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap prestasi kerja karyawan 

pada Perusahaan Meubel CV. Mugiharjo Boyolali. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap prestasi kerja karyawan 

pada Perusahaan Meubel CV. Mugiharjo Boyolali. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan komunikasi secara bersama-

sama terhadap prestasi kerja karyawan pada Perusahaan Meubel CV. 

Mugiharjo Boyolali. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi semua 

pihak, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis.  Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis 

Untuk pengembangan perusahaan agar mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan 

prestasi kerja karyawan serta untuk membantu perusahaan memecahkan 
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masalah yang berkaitan dengan kompensasi dan komunikasi yang 

merupakan faktor yang menentukan prestasi kerja karyawan. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah serta memperluas cakrawala pengetahuan dalam 

pengelolaan perusahaan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan 

manajemen personalia perusahaan dan menjadi buku kajian bagi penelitian 

yang lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang penjelasan teori-teori mengenai 

variabel-variabel penelitian yaitu kompensasi, komunikasi dan 

prestasi kerja, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

populasi, sampel, sampling, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini disajikan tntang gambaran umum perusahaan, 

penyajian data penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 




