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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Era globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan hampir  disemua sektor 

kehidupan manusia. Semakin tinggi ilmu pengetahuan dan tekhnologi berimbas 

pada semakin keras kompetisi bisnis yang dihadapi setiap perusahaan. Hal ini 

memaksa setiap perusahaan atau organisasi untuk memberdayakan dan 

mengoptimalkan segenap aset didukung oleh adanya sumber daya manusia yang 

berkinerja tinggi makanya usahanya tidak akan bertahan lama. 

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, sa lah satu faktor penting adalah sumber daya 

manusia, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat 

perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdaya-

sumberdaya lain yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.  

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang 

peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada 

dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga 

mampu memberikan output optimal. 
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Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi 

sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun 

perusahaan akan selalu  berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan 

harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan ciri era 

globalisasi secara eksponensial akan mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya 

hidup manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan aspek yang 

sangat penting untuk menunjang keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam 

setting organisasi atau perusahaan, suatu sumber daya manusia perlu diarahkan 

pada suatu model yang dapat menarik seluruh potensi sumber daya manusia 

tersebut bagi kepentingan organisasi atau dengan kata lain pengelolaan sumber 

daya manusia harus dapat diarahkan pada upaya yang mampu menggali potensi 

sumber daya manusia agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi 

perusahaan atau organisasi. 

Sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat penting mengingat 

kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. 

Selain itu sumber daya alam yang berkualitas tinggi bermanfaat dalam 

penyesuaian gerak atas perubahan iklim usaha yang begitu cepat. Bila suatu 

perusahaan telah mempunyai strategi dan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah 

merencanakan sumber daya manusia apa saja yang di perlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Kinerja merupakan suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap 
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organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. Organisasi yang baik ialah 

organisasi yang telah mampu menciptakan kinerja yang baik. Untuk mencapai 

kinerja yang baik, diperlukan karyawan yang mempunyai daya kerja yang tinggi 

untuk mengantisipasi peluang dan tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif 

dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka pengelolaan sumber daya manusia 

harus diarahkan untuk menjadi pemikir dan penentu jalannya perusahaan serta 

menjadi pelaksana bagi kelangsungan usaha secara berkesinambungan. 

Setiap karyawan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, perbedaan 

tersebut menyebabkan kinerja karyawan juga berbeda-beda, tinggi rendahnya 

kinerja karyawan sangat berkaitan dengan sistem pemberian kompensasi yang 

diterapkan oleh lembaga/organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian 

kompensasi yang tidak sesuai sangat berpengaruh pada peningkatan karyawan. 

Begitu juga jika pemberian kompensasi yang tidak sesuai sangat berpengaruh 

kepada motivasi kerja karyawan, dampaknya kinerja karyawan kurang maksimal. 

Untuk itu ada beberapa keuntungan dengan diberikannya kompensasi kepada 

karyawan yang sesuai seperti meningkatkan semangat kerja, menurunkan jumlah 

absensi, dan meminimalkan biaya-biaya kerja lembur. Selain dari itu, bila 

karyawan diberikan tugas sesuai dengan keahliannya, maka mereka dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai 

dengan baik. Untuk menciptakan kinerja karyawan yang semaksimal mungkin, 

tentunya diperlukan penerapan tugas yang sesuai dengan keahlian masing-masing 

yang dimiliki karyawan. Jika perusahaan mampu menempatkan posisinya sesuai 
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dengan fungsinya, maka kondisi kerja karyawan dapat berjalan sesuai dengan 

harapan perusahaan. 

Kinerja merupakan efek logis seorang pegawai yang didorong oleh faktor-

faktor baik internal maupun eksternal ( Sugiyarti, 2012 ). Kinerja sesungguhnya 

berhubungan erat dengan perusahaan dan sumber daya manusia yang dimiliki. 

Dalam pencapaian kinerja diperlukan adanya sumber daya manusia yang memiliki 

tingkat kemampuan, kompetensi, motivasi, serta kepentingan yang didukung oleh 

sikap perusahaan dalam menghargai serta memerlukan sumber daya manusianya 

untuk dapat mencapai kinerja ( Wibowo, 2012).  

Dengan kata lain karyawan memberikan prestasi kerja yang baik untuk 

kemajuan perusahaan, sedangkan perusahaan memberikan balas jasa yang sesuai 

atas prestasi kerja yang telah diberikan karyawan terhadap perusahaan. 

Kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan yang sesuai dan layak bagi 

para karyawan akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup perusahaan 

kedepannya. 

Pada dasarnya gaji yang sesui dapat dipengaruhi kinerja karyawan, apabila 

karyawan menerima gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaannya, maka kinerja 

karyawan kurang maksimal. Dalam penelitian ini diperlukan upaya-upaya untuk 

dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan memperhatikan pemberian 

kompensasi yang sesuai sehingga pekerjaan mereka diselesaikan dengan baik. 

Dengan melihat penelitian terdahulu, peneliti ingin melihat tentang 

pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja  terhadap kinerja karyawan pada Toko 

Buku Togamas Solo. Toko Buku Togamas berlokasi di Jl. Slamet Riyadi No. 319, 



5 
 

 
 

Surakarta, Jawa Tengah. Toko Buku Togamas ini menjual perlengkapan sekolah 

dan kuliah seperti : Buku Tulis , Alat-alat Tulis, Buku sekolah , Buku kuliah , ada 

juga Novel, Buku Cerita, dan sebagainya. Toko Buku Togamas Solo membuka  

cabang di Solo Paragon Life Style Mall. Toko Buku Togamas Solo memiliki 

karyawan sejumlah 39 Orang karyawan. Karyawan selalu melakukan pekerjaan 

nya dengan semaksimal mungkin. Apabila kinerja karyawan bagus, maka 

karyawan akan mendapat kompensasi atau balas jasa yang setimpal dengan 

pekerjaannya. Tentu saja target-target di Toko Buku Togamas itu dapat 

diselesaikan dan tujuan akan dicapai sesuai target Toko Buku Togamas itu sendiri.  

Adanya perlakuan yang baik dan positif terhadap karyawan, diharapkan 

dapat meningkatkan kepuasan kerja yang tinggi dengan memberikan kompensasi 

yang layak dan adil. Dengan kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan sehingga 

keuntungan perusahaan bisa meningkat pesat. Perusahaan yang telah menyadari 

pentingnya tingkat kepuasan kerja karyawan, akan selalu memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan salah satunya 

adalah memberikan kompensasi yang adil dan layak. Robbins mengemukakan 

pendapat senada dengan pendapat Ghiselli & Brown bahwa kompensasi yang adil 

akan meningkatkan kepuasan kerja. Kompensasi yang diterima bila dipersepsikan 

adil sesuai dengan harapan, tingkat penggajian dan keterampilan karyawan akan 

menimbulkan kepuasan kerja (Yuwono dan Khajar, 2005). 

Kompensasi menurut Malayu S.P Hasibuan (2002) adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung 
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yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan keja 

sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, 

serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah. 

Kompensasi adalah penghargaan atau ganjaran pada para pekerja yang 

telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan 

yang disebut bekerja (Nawai, 2001).  

Kompensasi juga merupakan penghargaan yang diberikan karyawan baik 

langsung maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang adil 

kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi, 

sehingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh perusahaan maupun guna 

meningkatkan kinerja karyawannya. Kompensasi menjadi faktor penting untuk 

dapat menarik, memelihara, maupun mempertahankan tenaga kerja bagi 

kepentingan organisasi. Posisi kompensasi dalam membangun perusahaan yang 

sehat selalu menjadi kondisi yang rumit. Pengukuran dampak pelatihan dapat 

diukur dengan menggunakan prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan dilaksanakan. Menyatakan bahwa objek 

yang dinilai dari karyawan adalah banyak nya pekerjaan yang dapat diselesaikan 

sesuai target. Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. 

Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang di bayarkan memperoleh 

imbalan prestasi kerja yang lebih besar dari pada karyawan, ( Hasibuan 

2013:117). Handoko ( 2012:155) menyatakan bahwa kompensasi penting bagi 
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karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran 

karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat.  

Kebijakan kompensasi pada dasarnya merupakan dukungan yang 

diberikan perusahaan terkait dengan jaminan kesejahteraan bagi karyawan, 

dimana kesejahteraan karyawan menjadi pemicu dalam upaya memberikan 

jaminan kesejahteraan karyawan.  

Kepuasan kerja ( job satisfaction ) adalah keadaan emosional yang 

menyengangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya (Handoko : 

2011 ). Tinggi atau rendahnya kepuasan kerja tergantung pada pemimpin  yang 

mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan bersikapadil terhadap 

karyawannya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan itu sendiri.  

Menurut Green & Baron (1997), kepuasan kerja adalah reaksi kognitif, 

afektif dan evaluatif dari individu yang mencerminkan pengalaman-pengalaman 

yang menyenangkan terhadap pekerjaannya serta harapan-harapannya terhadap 

masa depan. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya yang nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan 

segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Seorang karyawan yang 

puas akan lebih menyukai situasi kerja dan merasa nyaman terhadap  

pekerjaannya (Locke dalam Munandar,2001). Kepuasan kerja adalah suatu 
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keadaan atau sikap yang mempunyai individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan 

dapat berpengaruh pada peningkatan dan kualitas kerja (Maryadi, 2012). 

Kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi secara umum, tahap yang 

diamati adalah tahap kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan 

promosi, pengawasan, rekan kerja ( Luthans, 2006:243 ).  Kepuasan kerja 

merupakan keadaan emosional yang menyatakan ataupun tidak menyatakan 

dimana para karyawan memandang pekerjaanya (As’ad, 2001). Kepuasan kerja 

merupakan hal yang sangat personal, artinya yang paling dapat merasakan 

hanyalah yang bersangkutan saja dan sifatnya tidak selalu sama antara orang yang 

satu dengan orang lain, maka dari itu kepuasan kerja perlu diperhatikan oleh 

organisasi karena kepuasan kerja merupakan kriteria untuk mengukur 

keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Jelas manusia 

sebagai sumber daya mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

merealisasikan kesuksesan suatu organisasi sebab meskipun sumber daya lainnya 

seperti modal sistem kerja yang bagus, peralatan yang canggih dan sebagainya, 

tanpa adanya tenaga kerja yang handal, mekanisme kerja tidak akan berjalan 

dengan baik. Namun dilain pihak individu-individu itu mempunyai tujuan tertentu 

pula yaitu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya.  

Kebutuhan manusia banyak jenisnya dan masing-masing manusia 

mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan selalu berubah. Suatu organisasi 

akan berjalan lancar bila semua jasa yang disumbangkan para individu kepada 

organisasi mendapat perhatian dan imbalan yang seimbang. Betapapun 

sempurnanya rencana-rencana, organisasi dan pengawasan, bila mereka tidak 
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dapat menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka suatu perusahaan 

tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat dicapai. Ungkapan 

tersebut memperlihatkan bahwa manusia beserta kepuasan kerja berperan dalam 

mencapai prestasi yang diharapkan. Ketidak puasan atau tingkat kepuasan yang 

rendah pada karyawan bisa mengakibatkan ketidak lancaran organisasi karena 

tidak termotivasinya mereka untuk berbuat yang terbaik untuk organisasi, 

sebaliknya karyawan yang memperoleh kepuasan dalam bekerja akan 

menimbulkan motivasi diri untuk bertindak mencapai prestasi individu yang juga 

akan berakibat pada kemajuan organisasi.  

B. RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Toko Buku 

Togamas Solo? 

2. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

Toko Buku Togamas Solo? 

3. Apakah kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Toko Buku Togamas Solo? 

 

C. TUJUAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 
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1. Untuk  mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan Toko 

Buku Togamas Solo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Toko Buku Togamas Solo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja kayawan Toko Buku Togamas Solo. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian dalam bidang 

Manajemen SDM, khususnya yang berkaitan dengan kinerja karyawan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kompensasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk menyusun laporan penelitian dalam bentuk skripsi, 

sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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BAB I   PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika  

penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesa yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan pokok 

pembahasan dan penelitian terdahulu dan menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan 

digunakan dalam penelitian. Selain itu dijelaskan profil singkat 

perusahaan, variabel penelitian, metode pengambilan sampel, jenis 

data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisa yang digunakan untuk menganalisa hasil 

pengujian sampel. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisa 

data   dan pembahasannya. 
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BAB V    PENUTUP  

Bab ini menguraikan tentang simpulan atas hasil pembahasan 

analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 


