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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.LATAR BELAKANG MASALAH  

Sumber daya manusia memiliki peranan yang vital dalam suatu 

perusahaan. Segala aspek yang berkaitan dengan sumber daya manusia pada 

akhirnya turut mempengaruhi output perusahaan yang bersangkutan. Mengingat 

perannya yang vital, maka sudah selayaknya suatu perusahaan melakukan suatu 

mekanisme pemeliharaan sumber daya manusia dengan memperhatikan kepuasan 

kerja   karyawan - karyawannya. 

Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia saat ini di dorong oleh 

kemajuan peradaban, pendidikan, Ilmupengetahuan, dan tuntutan daya saing 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengelolaan sumber daya ini sangat 

penting untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Manajemen yang baik 

akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Adanya era globaliasi dan teknologi yang semakin maju perusahaan lebih dituntut 

untuk dapat menghadapi persaingan-persaingan pasar luar negeri.Sumber daya 

manusia pada hakekatnya adalah modal peranan penting dalam pencapaian 

keberhasilan perusahaan. 

Faktor utama dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu karyawan. 

Karyawan yang memiliki tingkat kinerja yang tinggi dan baik maka dapat ikut 

dalam pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu perusahaan. Besarnya peranan 

karyawan dalam perusahaan dapat diukur dengan kinerja mereka dalam mencapai 
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tujuan perusahaan. Sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 

perusahaan untuk menuju acuan kemajuan sebuah perusahaan dalam 

pengembangan perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dengan 

begitu banyak perusahaan melakukan pemlihan karyawan dengan sumber daya 

manusia yang  berkualitas. 

Untuk menciptakan kinerja yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan 

kerja yang optimal dan mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh karyawan guna menciptakan tujuan organisasi, sehingga akan 

memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi. Selain itu, 

organisasi perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi 

motivasi karyawan, dalam hal ini diperlukan adanya peran organisasi dalam 

meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna 

mendorong terciptanya sikap dan tindakan yang professional dalam 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing – 

masing. Sumber daya manusia berperan dalam mengolah dan memanfaatkan 

sumber daya dan material sehingga menjadi produk. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan kinerja, perlu diperhatikan agar sumber daya manusia dapat bekerja 

secara efisien dan menampilkan kinerja yang bisa member sumbangan terhadap 

produktivitas merupakan masalah mendasar dari berbagai konsep manajemen dan 

kepemimpinan(Wulan,2011). 

 Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh para pimpinan adalah 

bagaimana dapat meningkatkan kinerja karyawannya sehingga dapat mendukung 

keberhasilan pencapaian tujuan. Menurut (Schermerharn, 2003) bahwa pimpinan 
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atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga 

orang secara individual atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang 

tinggi. Permasalahan peningkatan kinerja erat kaitannya dengan permasalahan 

bagaimana memotivasi karyawan, bagaimana pengawasan dilakukan, dan 

bagaimana cara mengembangkan budaya kerja yang efektif serta bagaimana 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, agar karyawan dapat 

dan mau bekerja optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

 Organisasi atau instansi dalam melaksanakan program yang sudah 

diberikan perusahaan selalu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.Salah 

satu cara adalah meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja pada dasarnya 

merupakan apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan karyawan sehingga 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi konstribusi kepada organisasi 

termasuk kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, kehadiran 

ditempat kerja dan kooperatif (Jakson,2002). Kinerja adalah hasil secara kualitas 

atau kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya(Mangkunegara,2009). 

Lingkungan  kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang 

diaemban atau yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan 

produktivitasnya maka lingkungan kerja sangat mempengaruhi kinerja karena 

lingkungan kerja yang baik akan menciptakan kemudahan pelaksanaan tugas. 

Lingkungan kerja ini sendiri terdiri dari lingkungan kerja fisik dan non fisik yang 
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melekat dengan karyawan sehingga tidak dapat dipisahkan dari  usaha 

pengembangan kinerja karyawan. 

Penelitian ini di lakukan pada PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA  

untuk seluruh karyawan dalam bidangnya masing-masing dengan alasan 

karyawan yang semula bekerja dengan baik dan berproduktivitas yang baik mulai 

menurun kualitasnya dikarenakan lingkungan kerja yang tidak mendukung. 

Lingkungan kerja yang kurang baik dapat mempengaruhi kinerja seorang 

karyawan. Seorang karyawan yang dulunya ditempatkan pada lingkungan kerja 

yang baik disertai dengan kondisi lingkungan dan orang-orang yang baik kualitas 

kerjanya sangat dimungkinkan dalam bekerja Karyawan dapat bekerja dengan 

baik, sebaliknya apabila karyawan tersebut ditempatkan di lingkungan kerja yang 

buruk dengan orang-orang yang bermalas-malasan maka akan berpengaruh 

kepada karyawan tersebut yang awalnya bekerja dengan baik menjadi ikut 

bermalas-malasan sehingga produktivitasnya menurun. 

Faktor lainnya yang mendorong peningkatan kinerja adalah kompensasi. 

Menurut (Handoko, 2001), kompensasi  adalah suatu kondisi yang mengharuskan 

melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Segalas esuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. (Simamora, 2004) menyatakan 

kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para pegawai sebagai ganti 

kontribusinya kepada organisasi. Kompensasi menurut (Mangkuprawira, 2002) 

meliputi bentuk tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat 

karyawan, dan insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk 

mencapai produktivitas yang tinggi.(Siagian, 2003) menyatakan bahwa dalam 
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mengembangkan dan menerapkan  system 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. 

 Sehingga dari penjelasan di atas penulis mengambil judul “PENGARUH 

LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA” 

 

B.Rumusan Masalah 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan di PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA? 

2. Apakah pemberian kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan di PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA? 

3. Apakah lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA? 

 

C.Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA. 

3. Untuk menganalisis pengaruh  limgkungan kerja dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan di PT.GEMILANG SETIA SEJAHTERA. 

 

D.Manfaat Penelitian 

1) Diharapkan dapat mengetahui pengaruh lingkungan kerja, dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan dalam perusahaan. 

2) Untuk mengetahui apakah masing-masing variable berpengaruh secara 

signifikan atau tidak. 

 

E.Sistematika Penulisan Skripsi 

 Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh 

dalam penelitian ini penulis membaginya kedalam lima bab pembahasan. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar   ,perumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori, hipotesis dan 

penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar icon 

dan analisis bagi penelitian ini. 
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BAB III :METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang objek penelitian, definisi operasional, dan 

pengukuran variable,sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel, metode analisis data. 

 BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang sejarah singkat, karakteristik responden, analisis 

data, pembahasan.  

 BAB V :PENUTUP 

  Berisi tentang simpulan, keterbatasan, dan saran. 

 


