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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena 

perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional 

perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode 

dan mesin tidak bisa memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh 

sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang optimum.Hartatik (2014) 

menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan sering dilakukan oleh para 

rekrutmen atau tenaga kerja baru maupun yang sudah lama sebagai upaya 

peningkatan kinerja karyawan.  

Untuk mencapai kinerja yang memuaskan diperlukan kemampuan 

profesional untuk mencapainya harus melalui beberapa tahapan atau kondisi. 

Pendidikan formal masih belum memadai untuk mencapai kemampuan yang 

profesional. Untuk itu kemampuan SDM karyawan harus diberdayakan melalui 

pelatihan, pendidikan dan pengembangan.Manajemen SDM menurut Marwansyah 

(2010), manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan 

sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi 

perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber 

daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan 

kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial 
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kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan 

kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan tersebut. Pemberian 

kompensasi dapat meningkatkan kinerja karyawan, karena dengan adanya 

perhatian dari perusahaan terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan 

adil sangat diperlukan Menurut Samsudin (2006).Kompensasi memiliki dua 

aspek. Pertama, pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, 

komisi, dan bonus. Kedua, pembayaran tidak langsung dalam bentuk tunjangan 

keuangan, seperti asuransi dan uang liburan yang dibayarkan perusahaan. 

Kebijakan kompensasi, baik besarnya, susunannya, maupun waktu 

pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk 

mencapai kinerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2012) menyatakan Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

PT Pos Indonesia Cabang Boyolali dalam aktivitas kerjanya berusaha 

untuk selalu menekankan kepada seluruh sumber daya manusianya untuk dapat 

mencapai kinerja yang baik, dimana manfaat dari kinerja tersebut tidak hanya 

dirasakan dari individu tetapi juga dirasakan oleh institusi yang bersangkutan. 

Oleh karena latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian mengenai 

“PENGARUH PELATIHAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR 

CABANG BOYOLALI” 
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B. Rumusan masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian pelatihan kerja terhadap kinerja para 

karyawan? 

2. Apakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menguji pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Menguji pengaruh pemberian kompensasi tehadap kinerja karyawan. 

3. Mengetahui pengaruh antara pelatihan kerja dan kompensasi  terhadap 

kualitas kerja karyawan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

diharapkan akan memperkaya perkembangan teori-teori manajemen sumber 

daya manusia, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya 

yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang belum 

terungkap dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan dan iklim organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan teori, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu, hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI  PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka pemikiran, 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang sejarah singkat, karakteristik responden,   analisis 

data, pembahasan. 

  BAB V : PENUTUP 

Berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran. 

 

 

 


