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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini masyarakat Indonesia sedang menuju kearah masyarakat 

yang berorientasi kerja (Work Oriented), mereka memandang kerja adalah 

sesuatu yang mulia, sehingga faktor sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

kerja tidak boleh diabaikan. Hal tersebut terlihat dari semakin kuatnya 

permintaan untuk memperhatikan aspek manusia, bukan hanya terfokus pada 

aspek teknologi dan ekonomi. 

Persaingan dalam dunia kerja yang semakin meningkat, memacu instansi 

atau perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja sehingga dapat 

menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.Untuk 

menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat tentunya diperlukan 

tenaga kerja yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bekerja dan 

memiliki semangat kerja yang tinggi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan, diantaranya adalah pengawasan sebagai langkah untuk 

mengontrol jalannya kegiatan dalam mencapai tujuan kerja dan kompensasi 

sebagai pemacu semangat kerja karyawan. 

Dalam suatu instansi atau perusahaan mungkin akan timbul 

permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipastikan walaupun sudah 

direncanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sebelum melakukan penilaian, 

terlebih dahulu harus menentukan kebutuhan karyawan yang tepat baik 
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kuantitas maupun kualitas yang dikehendaki agar dapat bekerja dengan efektif 

dan efisien. 

Dalam bekerja, para karyawan memiliki keterbatasan kemampuan dalam 

memahami pekerjaan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kesalahan-

kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk 

mengantisipasinya, instansi atau perusahaan yang bersangkutan perlu 

melaksanakan pengawasan kerja. Tujuan dari pengawasan kerja ini adalah 

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar tidak terjadi terus-

menerus. Menurut M. Manullang (2002: 177) ”Pengawasan dibidang manusia 

dan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan yang 

berjalan, sesuai dengan instruksi, rencana dan tata kerja”. Pengawasan yang 

dijalankan dengan baik akan dapat meningkatkan disiplin kerja para karyawan 

dan karyawan akan sela lu bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang 

dilaksanakan. 

Titik berat pengawasan sesungguhnya adalah pada manusianya, sebab 

manusia itulah yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam badan usaha atau 

dalam organisasi yang bersangkutan. Suatu sistem pengawasan baru dapat 

dikatakan efektif bila dapat segera melaporkan kegiatan yang salah, dimana 

letak kesalahannya dan siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan itu. 

Selain pengawasan, kompensasi juga memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan karena salah satu alasan utama seorang 

bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari imbalan yang 

mereka terima dari bekerja. Menurut T. Hani Handoko (1997: 155) ”Suatu 
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cara departemen personalia meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan 

kemampuan kerja karyawan adalah melalui kompensasi”. Suatu instansi atau 

perusahaan harus dapat menentukan sistem kompensasi yang sesuai dengan 

kemampuannya supaya karyawan yakin dan mengerti bahwa apa yang mereka 

terima telah sesuai dengan hasil kerja mereka. Bila kompensasi yang diterima 

telah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, maka karyawan akan 

termotivasi dalam bekerja dan hal tersebut akan mempengaruhi perilaku 

mereka dalam bekerja. Sedangkan bila kompensasi tidak memadai maka 

kepuasan kerja, motivasi dan kinerja karyawan akan turun. Menurut Sondang 

S (1997: 255) ”Sistem imbalan harus mempunyai daya tarik bagi tenaga kerja 

yang berkualitas tinggi untuk bergabung dengan organisasi”.  

Sedangkan penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan 

terstruktur dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk juga tingkat 

kehadiran. Kegiatan-kegiatan ini dapat memperbaiki kepuasan personalia dan 

dapat memberikan umpan balik pada instansi atau perusahaan tentang 

pelaksanaan kinerja karyawan. 

Faktor-faktor penilaian kinerja menurut Sayudi Prawirosentono (1999: 

27), adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan efisiensi 

Efektivitas dari suatu kelompok adalah bila tujuan dapat dicapai dengan 

kebutuhan, sedangkan efisiensi adalah berkaitan dengan jumlah 

pengorbanan yang dikeluarkan dalam pencapaian tujuan.  
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2. Tanggung jawab 

Merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan atau sebagai atribut dari 

kepemilikan wewenang tersebut. 

3. Disiplin 

Disiplin karyawan merupakan ketaatan karyawan yang bersangkutan 

dengan menghormati perjanjian kerja dalam lembaga atau perusahaan 

tempat ia bekerja. 

4. Inisiatif  

Inisiatif berkaitan dengan daya pikir seseorang, kreatifitas dalam bentuk 

ide untuk sesuatu yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian mengenai pengaruh pengawasan dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan, maka dalam menyusun skripsi ini penulis memutuskan untuk 

mengambil judul ”PENGARUH PENGAWASAN DAN KOMPENSASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR SATPOL PP  

KAB. PATI”. 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas serta agar tidak terjadi pembiasan 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: 
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1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan   

pengawasan, kompensasi dan kinerja karyawan pada kantor Satpol PP kab. 

Pati. 

2. Pengamatan dan penelitian terbatas pada karyawan kantor Satpol PP kab. 

Pati. 

  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka 

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan antara pengawasan terhadap kinerja 

karyawan kantor Satpol PP kab. Pati? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan kantor Satpol PP kab. Pati? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara pengawasan dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan kantor Satpol PP kab. Pati? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam melakukan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan 

kantor Satpol PP kab. Pati. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan kantor 

Satpol PP kab. Pati. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan dan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan kantor Satpol PP kab. Pati. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Satpol PP kab. Pati 

 Diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi kantor 

Satpol PP kab. Pati untuk dapat memberikan perhatian terhadap pengawasan 

dan kompensasi, karena kedua faktor tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti 

 Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

pengaruh pengawasan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan dan dapat 

mempraktekan teori yang selama ini penulis dapatkan di bangku kuliah pada 

keadaan yang sebenarnya di dalam  dunia kerja.  

3. Bagi Pihak Lain 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah 

pengetahuan dan sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian 

yang serupa mengenai kinerja karyawan. 

 

F.  Sistematika Skripsi 

 Untuk mengetahui gambaran dari skripsi ini, maka disusun sistematika 

skripsi sebagai berikut: 
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 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, sistematika 

skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini membahas teori-teori yang membahas tentang 

pengertian kinerja, penilaian kinerja, tujuan penilaian kinerja, 

unsur-unsur penilaian kinerja, pengertian pengawasan, tujuan 

pengawasan, indikator pengawasan, pengertian kompensasi, tujuan 

kompensasi, bentuk-bentuk kompensasi, indikator kompensasi, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian, jenis 

penelitian, populasi, sampel, sampling, sumber data, teknik 

pengumpulan data, uji instrumen, uji prasyarat analisis dan teknik 

analisis data.   

 BAB IV HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang penyajian data, analisis data dan 

pembahasan. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

   

 




