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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena terbukti 

sangat penting manfaatnya, suatu lembaga menginginkan karyawan  untuk 

bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk 

mencapai hasil kerja yang baik, tanpa  adanya  kinerja  yang  baik  dari  seluruh 

karyawan, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai. Kinerja  

pada  dasarnya  mencakup  sikap  mental dan  perilaku  yang  selalu  mempunyai  

pandangan  bahwa  pekerjaan  yang  dilaksanakan saat ini harus lebih berkualitas 

daripada pelaksanaan pekerjaan masa lalu, untuk saat yang akan datang lebih 

berkualitas daripada saat ini. Seorang pegawai atau karyawan akan merasa 

mempunyai kebanggaan dan kepuasan tersendiri dengan prestasi dari yang 

dicapai berdasarkan kinerja yang diberikannya untuk perusahaan. Kinerja yang 

baik merupakan keadaan yang diinginkan  dalam dunia kerja. Seorang karyawan  

akan  memperoleh  prestasi  kerja  yang  baik  bila  kinerjanya sesuai  dengan  

standar, baik  kualitas  maupun kuantitas. 

Sumber daya manusia merupakan aset utama bagi organisasi yang menjadi 

perencana dan pelaku aktif  berbagai  aktivitas  dalam  organisasi.  Sumber  daya  

manusia  mempunyai  pikiran,  perasaan, keinginan,  status  dan  latar  

pendidikan  yang  pola  pikirnya  dapat  dibawa  ke  dalam  suatu  lingkungan 

organisasi. Sumber daya manusia bukanlah seperti uang, mesin, dan material 
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yang sifatnya positif dan dapat diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan. Jadi keberhasilan suatu organisasi ditunjang dengan adanya 

kompensasi dan kesempatan pengembangan karier yang diberikan kepada para 

anggota organisasi. Tercapainya tujuan organisasi juga tidak hanya tergantung 

pada teknologi, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan 

pekerjaannya. Kemampuan memberikan hasil kerja yang baik untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi secara keseluruhan merupakan kontribusi dari kinerja 

karyawan.  

Menurut Mangkunegara (2004) kinerja karyawan adalah hasil kinerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja adalah motivasi, kompetensi, kepemimpinan 

dan lingkungan kerja (Anung Pramudyo,2010). Menurut (Sri Wahyuni, 2013) 

faktor yang mempengaruhi kinerja meliputi : motivasi  kerja, kemampuan, 

lingkungan kerja, disiplin kerja, kepemimpinan dan kepribadian. 

Kinerja pegawai salah satunya dapat dilihat dari tingkat kedisiplinan pegawai. 

Kinerja adalah fungsi  dari  motivasi,  kecakapan  dan  persepsi peranan (Stoner, 

1989). Selain itu, Bernardin dan Russel (1993) menyatakan bahwa kinerja adalah 

pencapaian hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi  pekerjaan  atau  

kegiatan  tertentu  selama kurun  waktu  tertentu.  Handoko  (2001) 

mengemukakan bahwa  kinerja adalah  proses dimana  organisasi  mengevaluasi  

atau  menilai prestasi  kerja  pegawai.  Suntoro  (Tika, 2006) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan hasil kerja yang  dapat  dicapai  seseorang  atau  sekelompok 
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orang  dalam  suatu  organisasi  dalam  rangka mencapai tujuan organisasi dalam 

periode waktu tertentu.  Menurut Simamora  (2004),  kinerja mengacu kepada 

kadar pencapaian tugas-tugas yang  membentuk  sebuah  pekerjaan  pegawai. 

Tika (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil fungsi  pekerjaan/kegiatan  

seseorang  atau kelompok  dalam  suatu  organisasi yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas 

jasa atas kerja mereka, dan kompensasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu 

kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung 

meliputi gaji, bonus/insentif, komisi. Sedangkan kompensasi tidak langsung 

meliputi tunjangan hari raya dan tunjangan kesehatan (Ruky,2001). Siagian 

(2003) menyatakan bahwa dalam mengembangkan dan  menerapkan sistem 

kompensasi/imbalan, kepentingan organisasi dan kepentingan  pegawai  mutlak 

perlu diperhitungkan. Rivai (2005) menyebutkan beberapa tujuan manajemen 

kompensasi efektif, yaitu untuk memperoleh sumber daya manusia yang  

berkualitas,  mempertahankan  pegawai yang  ada,  menjamin  keadilan,  

penghargaan terhadap  perilaku  yang  diinginkan, mengendalikan  biaya,  dan  

mengikuti  aturan hukum. 

Hasibuan (2009:118) menyatakan kompensasi finansial adalah semua 

pendapatan yang  berbentuk  uang  yang  diterima  karyawan  sebagai  imbalan  

atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Penelitian Setiani (2009)  

mendukung  pernyataan  ini, yaitu  kompensasi  finansial  dipandang  sebagai  

suatu  variabel  penting  sebagai  motivasi dalam  mengarahkan  karyawan  dalam  
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suatu organisasi sehingga  keberhasilan organisasi dalam  mewujudkan  usaha  

kinerja  karyawan.  Demikian  halnya  penelitian  oleh  Djumino (2010) 

menunjukkan bahwa meningkatnya pemberian kompensasi finansial akan  

berpengaruh  terhadap  meningkatnya  kinerja  karyawan.  Penelitian  Wekesa 

(2013) menunjukkan kompensasi yang secara keseluruhan memuaskan 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Meskipun  bagian  pengelola  

sumber  daya manusia  dapat  turut  berperan  dalam  kegiatan pengembangan  

tersebut,  sesungguhnya  yang paling bertanggung jawab adalah pegawai  yang 

bersangkutan  sendiri,  karena  dialah  yang berkepentingan  dan  kelak  yang  

akan  memetik dan menikmati hasilnya. 

Menurut Rivai (2004) pengembangan karir adalah suatu proses peningkatan 

kemampuan individu yang dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. 

Pembentukan sistem pengembangan karir yang dirancang dengan baik dapat 

membantu karyawan dalam menentukan kebutuhan karir mereka sendiri dan 

menyesuaikan kebutuhan anggota dengan tujuan organisasi. Menurut  Bambang  

Wahyudi  (2002), dalam pengembangan  karier  perlu  dipahami dua proses, yaitu 

bagaimana  seseorang  merencanakan  dan mengimplementasikan  tujuan  

kariernya  sendiri.  Pengembangan  karier  dapat dilihat dari dua perspektif  ini  

yaitu individu  dan  institusi. Perencanaan karier seseorang yang berpusat pada 

individu adalah  perencanaan  yang  lebih  berpusat pada karir individu, 

sedangkan yang berpusat pada institusi  adalah  yang fokus pada pekerjaan dan 

pengidentifikasian jalan karier yang  memberikan kemajuan yang logis atas 

orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. 
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Secara umum menurut Mc Clelland motivasi merupakan salah  satu  faktor  

penentu keberhasilan suatu perbuatan. Pendapat tersebut lebih lanjut dijelaskan 

bahwa pada dasarnya motivasi merupakan keinginan, atau kemauan dalam diri 

seseorang yang akan menentukan  apakah  suatu  tindakan  dimulai,  diteruskan, 

dibawa  ke  suatu  arah  tertentu  dan akhirnya harus dihentikan (Suhaman, 1998). 

Elding (2011) menyatakan organisasi memotivasi  karyawan  untuk bekerja 

efektif dengan menawarkan  imbalan atas kinerja yang memuaskan,  serta  

mungkin  menghukum mereka  untuk  kinerja  yang  tidak  memuaskan.  

Penelitian  Subramaniam  (2011)  diketahui  bahwa  dalam usaha meningkatkan 

kinerja karyawan,  ada banyak celah dalam sistem yang harus  diidentifikasi  

untuk  menjadi  lebih  baik  sehingga  perusahaan  dapat  tumbuh  dan bertahan.  

Kinerja  karyawan  harus  diperhatikan  dan  penilaian  harus  dilakukan.  

Perbaikan setelah penilaian juga harus dikomunikasikan kepada setiap karyawan. 

Menurut Agustina (2011) penilaian kinerja pada  dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. 

Motivasi dari dalam diri pegawai dapat berasal dari kebutuhan akan uang, 

penghargaan, kekuasaan, dan pengakuan. Motivasi dari luar dapat berasal dari 

keluarga, teman kerja maupun atasan. Pada garis besarnya motivasi yang 

diberikan bias dibagi menjadi dua (Heidjrachman  dan  Husnan,  2002),  yaitu 

motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif adalah proses 

mempengaruhi orang dengan memberikan kemungkinan mendapatkan hadiah 

sementara motivasi negatif adalah proses mempengaruhi  seseorang  melalui  

kekuatan ketakutan  seperti kehilangan pengakuan, uang atau jabatan. Menurut 
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Nawawi (2000), ada dua bentuk  motivasi  yaitu  motivasi  intrinsik  dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari dalam 

diri pekerja berupa kesadaran tentang makna pekerjaan yang  dilaksanakan. 

Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber  dari luar diri pekerja 

berupa suatu kondisi yang  mengharuskan  melaksanakan pekerjaan secara 

maksimal. 

Faktor motivasi adalah pemberi daya penggerak yang  menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar  mereka  mau  bekerja  sama,  bekerja  efektif  

dan  terintegrasi  dengan  segala  daya  upaya  untuk mencapai  kepuasan.  

Pendapat  yang  lain  menyebutkan  bahwa  motivasi  adalah  keadaan  dalam  

diri seseorang  yang  mendorong  keinginan  individu  untuk  melaksanakan  

kegiatan-kegiatan  tersebut  guna mencapai tujuan (Handoko, 2003). Motivasi 

adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi  untuk  tujuan  

organisasi yang dikondisikan  oleh  kemampuan  upaya  itu  dalam  memenuhi 

beberapa kebutuhan individu. Motivasi muncul karena adanya dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Salah satu faktor yang dianggap penting bagi  peningkatan  kinerja  yaitu  

adanya  motivasi  karyawan.  Motivasi  kerja  adalah  jiwa pendorong yang kuat 

bagi manusia untuk melakukan  suatu  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  tujuan  

dan  kebutuhan  yang  ingin  dicapainya.  Suprihanto  (1996,34)  menyebutkan 

tentang  teori  motivasi  klasik  yang  diambil dari Frederick W. Taylor bahwa 

konsep dasar teori  motivasi,  adalah seorang akan bersedia bekerja dengan baik, 

bila orang berkeyakinan akan memproleh imbalan yang ada kaitannya langsung 
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dengan kerjanya. Konsep ini berarti bahwa  seorang  akan  menurun  

semangatnya dalam  bekerja,  apabila  imbalan  yang  berbentuk natura maupun 

uang tidak terpenuhi. 

Jika program kompensasi dirasakan adil dan kompetitif bagi  pegawai,  maka  

organisasi  akan  lebih  mudah untuk  menarik  pegawai  yang  potensial, 

mempertahankannya dan memotivasi pegawai agar lebih  meningkatkan  

kinerjanya  sehingga produktivitas  meningkat  dan  kinerja  organisasi juga akan 

meningkat. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah 

pengembangan karir. Perencanaan dan pengembangan karir yang jelas  dalam  

organisasi  akan  dapat  meningkatkan motivasi  kerja  pegawai  dalam  

menjalankan pekerjaannya, sehingga menciptakan rasa puas dalam  

melaksanakan pekerjaannya. Setiap sumber daya  manusia  diberi  kesempatan  

untuk mengembangkan  karier serta  kemampuannya secara  optimal, sehingga 

dapat meningkatkan motivasi kerja, produktivitas dan memperbaiki sikap 

pegawai. Pengembangan karir merupakan fungsi manajemen personalia  yang 

sangat  penting  dan  perlu  diketahui  oleh  setiap pegawai.  Kebutuhan  untuk  

merencanakan  karier timbul  baik  dari  kekuatan  ekonomis  maupun kekuatan 

sosial, sehingga ada kepuasan yang dirasakan oleh masing-masing  pegawai. 

Pengembangan karir secara individu akan memperluas ruang  lingkup  

pengetahuan, meningkatkan  kemampuan  dan  rasa  percaya diri. 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh kompensasi dan pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan telah dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut 
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masih menunjukan ketidakkonsistenan. Terdapat sejumlah peneliti yang 

mengungkap pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, yaitu Arfindy 

Parerung, dkk (2014) menyebutkan bahwa pengaruh kompensasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Windy 

Aprilia Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012) dan Angga Putra Samudra, dkk 

(2014) kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selanjutnya menurut Gainer Frisky Lakoy (2013) pengembangan karir tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Arfindy Parerung, 

dkk (2014) dan Hambarwati (2011) pengembangan karir berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan karena pengembangan karir merupakan peningkatan 

kemampuan kerja individu. Selanjutnya menurut hambarwati (2011) motivasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan menurut Dilian Diah Pertiwi 

(2014) dan Leonando Agusta dan Eddy Madiono Sutanto (2013) dan Windy 

Aprilia Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012) motivasi mempunyai pengaruh 

signifikan  terhadap kinerja karyawan.  

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Windy 

Aprilia Murty dan Gunasti Hudiwinarsih (2012). Motivasi penelitian ini yaitu 

untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan pengembangan terhadap kinerja 

karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel moderating. Penelitian ini 

menghilangkan variabel komitmen organisasional dan menambah variabel 

pengembangan karir dan mengubah motivasi menjadi variabel moderating. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 karyawan dari 95 
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karyawan DPPKAD Kabupaten Boyolali. Berdasarkan uraian, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGEMBANGAN KARIR 

TERHADAP KINERJA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada DPPKAD Kab. 

Boyolali)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa pengaruh kompensasi dan pengembangan karir 

terhadap kinerja dengan motivasi kerja sebagai variabel moderating, sehingga 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan?  

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah motivasi kerja mempengaruhi hubungan antara kompensasi 

dengan kinerja karyawan? 

5. Apakah motivasi kerja mempengaruhi hubungan antara 

pengembangan karir dengan kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini tujuannya adalah 

untuk menganalisis pengaruh : 



10 

 

1.Kompensasi terhadap kinerja karyawan 

2.Pengembangan karir terhadap kinerja karyawan 

3.Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

4.Motivasi kerja terhadap hubungan antara kompensasi dengan kinerja 

karyawan 

5.Motivasi kerja terhadap hubungan antara pengembangan karir dengan 

kinerja karyawan 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

para pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan yang terkait 

kompensasi, pengembangan karir, dan motivasi kerja sehingga kinerja 

karyawan lebih meningkat. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai kompensasi, pengembangan karir, kinerja, dan motivasi kerja. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 
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4. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

atas pelaksanaan dan penerapan pemberian kompensasi khususnya pada 

instansi pemerintah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan 

uraian sebagai berikut : 

Bab I berisi tentang pendahuluan menggambarkan ringkasan dari keseluruhan 

isi penelitian dan gambaran umum analisis kinerja karyawan yang menjadi objek 

dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. Latar belakang masalah menguraikan tentang pengaruh kompensasi 

dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai 

variabel moderating. Serta terdapat perumusan masalah yang menguraikan 

tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Tujuan penelitian 

menguraikan tentang tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Pembatasan 

masalah memberikan batasan-batasan masalah dalam penelitian agar tidak 

menyimpang. Manfaat penelitian menguraiakan tentang manfaat yang akan 

diambil dari penelitian untuk peneliti, mahasiswa dan dosen, serta fakultas dan 

universitas.  

Bab II mengenai tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori, kerangka 

pemikiran, hipotesis. Pada landasan teori akan dijelaskan mengenai teori-teori 
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setiap variabel. Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan dependen. Hipotesis berisi tentang dugaan sementara dari 

penelitian tersebut. 

Bab III mengenai metodologi penelitian yang berisi mengenai populasi dan 

sampel, definisi operasional variabel, jenis data dan sumber data, metode 

penelitian data, dan metode analisis data. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai di DPPKAD Kabupaten Boyolali. Sedangkan, sampel penelitian 

adalah berjumlah 80 orang. Definisi operasional variabel menjelaskan definisi 

variabel dependen dan independen. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan 

data primer. Dalam menganalisis hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

MRA (Moderating Regresion Analysis). 

Bab IV menjelaskan mengenai analisis data dan pembahasan menjelaskan 

tentang gambaran umum hasil penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, 

hasil pengujian asumsi, dan hasil pengujian hipotesis. Dalam pembahasan 

dijelaskan lebih detail mengenai penerapan metode penelitian, pembandingan 

hasil penelitian dengan kriteria-kriteria yang ada, pembuktian hipotesis, serta 

jawaban atas pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.  

Bab V merupakan bab  penutup memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian atau kendala- kendala dalam penelitian, serta 

saran–saran yang perlu untuk disampaikan, baik untuk perusahaan maupun bagi 

penelitian selanjutnya. 


