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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan yang 

tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu 

membangun dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan 

perusahaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor 

penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya manusia 

merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan 

evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdayasumberdaya lainnya yang 

dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. (Herdian, Anoki. 2010) 

Kelangsungan kehidupan bagi perusahaan sangat ditentukan oleh 

kinerja karyawan yang tinggi, dan usaha yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor tersebut 

adalah melalui pemberian kompensasi yang wajar apabila pemberian 

kompensasi yang diberikan cukup tinggi maka kinerja karyawan meningkat, 

demikian sebaliknya usaha kinerja karyawan tidak memuaskan bagi 

perusahaan upah atau insentif yang diberikan akan menurun. Kompensasi 

disini adalah balas jasa yang diterima karyawan dalam bentuk barang 

langsung maupun tidak langsung. Kompensasi dalam bentuk langsung dapat 

berupa gaji, bonus, upah, dan insentif. Sedangkan kompensasi dalam bentuk 

barang tidak langsung bisa bentuk kesejahteraan karyawan berupa: service 
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(fasilitas-fasilitas). Penghargaan diri (bisa dalam bentuk pujian), tunjangan 

kesehatan, maupun tunjangan keselamatan kerja yang berguna untuk 

mengurangi risiko kecelakaan kerja di suatu perusahaan, lembaga atau 

instansi pemerintah maupun swasta. (Zubaidah, 2012) 

menurut Zubaidah, (2012) Motivasi dari atasan kepada bawahan 

merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong semangat kerja 

karyawan agar bekerja lebih giat lagi. Motivasi disini dapat berupa materi 

maupun non materi. Salah satu motivasi dalam bentuk materi adalah 

pemberian kompensasi kepada karyawan kompensasi memiliki peranan 

penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuan. Dalam pemberian 

kompensasi berbentuk baik berupa gaji, upah, intensif, bonus, dan sebagainya 

salah satunya perusahaan harus memperhatikan azaz adil dan layak. adil 

disini maksudnya harus ada keseimbangan antara pengorbanan yang 

diberikan oleh karyawan kepada perusahaan dengan apa yang akan diterima 

oleh karyawan dapat memiliki kebutuhan hidupnya dan sesuai dengan tingkat 

pendidikannya. Tenaga kerja perlu diberikan dorongan agar lebih semangat 

dan mempunyai gairah kerja yang tinggi, seperti menempatkan karyawan 

sesuai dengan keahliannya, pendidikan, kemampuan, suasana kerja yang 

memadai dan pemberian gaji atau upah yang sesuai dengan besar kecilnya 

jasa yang diberikan pada perusahaan. Tercapai atau tidaknya tujuan dan 

sasaran perusahaan terletak pada tenaga kerja yang dimiliki. 

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan 

oleh yang pertama Nurtjahjani, Fullchis (2008), Tujuan dari penelitiannya 
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adalah untuk menegtahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

Kesimpulan yang didapat adalah bahwa kuesioner yang di bagikan adalah 

valid dan reliabel dan data terbebas dari kendala klasik, sehingga dapat 

dipergunakan untuk memproyeksikan antara kedua variabel yang diteli. 

secara parsial maupun simultan kedua variabel yang diteliti adalah signifikan. 

Zubaidah (2012) yang menguji mengenai pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada CV. Mandiri Palembang. Berdasarkan pembahasan 

dan hasil analisis tentang pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Mandiri Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa : Terdapat 

tanggapan yang positif bahwa kompensasi sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Mandiri Palembang..  

Dari uraian diatas peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh 

kompensasi, keahlian  dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan yang 

dilakukan terhadap karyawan di PT PLN (PERSERO) di KECAMATAN 

SUMBERLAWANG. perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

menambahkan varibel motivasi kerja dan keahlian kerja sebagai variabel 

independennya. alasannya adalah bahwa Seorang karyawan yang termotivasi 

akan berisifat energik dan bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. Sebaliknya para karyawan yang memiliki motivasi dan 

keahlian yang rendah akan sering menampilkan rasa tidak nyaman dan tidak 

senang terhadap pekerjaannya. Akibatnya kinerja mereka menjadi buruk dan 

tujuan perusahaan tidak akan tercapai. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah  kompensasi berpengaruh  terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah keahlian berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui apakah  kompensasi berpengaruh  terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk mengetahui Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

3. untuk mengetahui apakah keahlian berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususya bagi peneliti 

selanjutnya terutama dalam teori kompensasi, motivasi, dan kinerja 

karyawan. 
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2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui arti 

pentingnya kompensasi, dan motivasi sehingga dapat mendorong kinerja 

karyawan. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan hasil skripsi terumus sesuai dengan tujuan, maka didasarkan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang masalah, pembatasan 

dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI berisi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, kemudian hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN berisi variabel penelitian dan 

definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN berisi hasil dan pembatasan 

penelitian yang menguraikan analisis menyeluruh atas penelitian yang 

dilaksanakan beserta pembahasan hipotesisnya. 
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BAB V PENUTUP berisi kesimpulan serta saran dan keterbatasan dari 

penulis yang merupakan hasil dari penelitian yang dapat memberikan manfaat 

bagi pihak yang membutuhkan. 

 


