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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Seiring dengan perkembangan jaman, perusahaan dituntut untuk bisa 

bersaing dengan perusahaan lainnya. Dalam menghadapi perkembangan 

tersebut, perusahaan harus mampu mengoptimalkan kinerjanya sehingga 

mampu bertahan dengan arus globalisasi yang semakin pesat. Sumber daya 

manusia di dalam sebuah perusahaan memiliki peran yang sangat penting. 

Teknologi secanggih apapun tidak akan dapat berjalan jika tidak diproses oleh 

manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor 

yang sangat penting, terutama bagi suatu perusahaan, baik yang bergerak 

dalam bidang produksi maupun jasa. Dalam menghadapi arus globalisasi, 

sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam kegiatan 

perusahaan. Oleh sebab itu, setiap perusahaan perlu memikirkan cara yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan sumber daya yang ada agar dapat 

mendorong kemajuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya 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 sumberdaya-sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh organisasi 

atau 
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perusahaan. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah karyawan selalu 

berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan perusahaan karena manusia 

sebagai perencana, pelaku serta penentu terwujudnya tujuan perusahaan. 

Tujuan perusahaan dapat tercapai apabila kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan memenuhi target yang ditentukan perusahaan. 

Maka dari itu salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan adalah pemberian kompensasi. Kompensasi menurut Handoko 

(2011) adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka. Perusahaan biasanya merancang dan 

mengadministrasikan kompensasi karyawan. Bila kompensasi diberikan secara 

benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai 

sasaran-sasaran perusahaan. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai 

individu, karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai kerja 

karyawan tersebut. Oleh karena itu, bila para karyawan memandang 

kompensasinya tidak memadai maka kinerja dan motivasi akan turun. 

Selain kompensasi, motivasi juga memberikan pengaruh terhadap 

tingkat kinerja karyawan. Hal ini disebabkan karena motivasi memiliki 

peranan penting yang dapat memberikan stimulasi dan energi positif terhadap 

semangat kerja karyawan. Motivasi menjadi hal yang penting bagi 

karyawankaryawan yang termotivasi akan merasa lebih bahagia, sehat dan 

ingin datang untuk bekerja. Kurangnya motivasi karyawan dapat berdampak 

serius bagi tingkat absensi dan keterlibatan karyawan. Semangat kerja 

karyawan yang rendah dapat merugikan pencapaian tujuan bisnis dan 
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profitabilitas perusahaan. Survei Mazars yang dilakukan diIrlandia 

mengungkapkan hanya 58% dari karyawan termotivasi untuk melakukan yang 

terbaik dan 42% dari karyawan kehilangan motivasi atau sangat kehilangan 

motivasi (McCarthy, 2013). Oleh karena itu, perusahaan harusmemperhatikan 

motivasi karyawan agar antara perusahaandan karyawan dapat berjalan 

dengan lancar tanpa saling merugikan.  

Motivasi merupakan salah satu alat terbaik untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Zameer, Ali, Nisar & Amir 

(2014) menyatakan terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

pada perusahaan industri minuman diPakistan. Perusahaan harus memotivasi  

karyawan agar memberikan kinerja yang terbaik. Penelitian lain juga 

menyatakan adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada bagian 

pemasaran PT Adira Finance diSingaraja, dalam upaya meningkatkan kinerja 

karyawan, di harapkan perusahaan lebih memperhatikan motivasi karyawan 

(Aristarini, Kirya & Yulianthini,2014).  

Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja merupakan kondisi yang dapat dipersiapkan oleh manajemen perusahaan 

pada saat tempat kerja di bentuk perusahaan. Lingkungan kerja menurut 

Nitisemito (2006) adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar tempat 

bekerja karyawan yang mampu memberikan pengaruh bagi dirinya dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Setiap perusahaan haruslah mengusahakan 

kondisi lingkungan kerja yang layak agar karyawan tenang dalam bekerja 

sehingga kinerja karyawan akan meningkat. Kinerja karyawan akan lebih 
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tinggi bila lingkungan kerja melengkapi persyaratan kreativitas pekerjaan 

karyawan.  

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila 

manusianya dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan 

nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat dalam jangka waktu yang 

lama. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar 

karyawan pada saat bekerja baik yang berbentuk fisik maupun non fisik, 

langsung atau tidak langsung  yang dapat mempengaruhi dirinya dan 

pekerjaan saat bekerja. 

Lingkungan kerja yang tenang untuk melakukan pekerjaan merupakan 

suatu dorongan bagi pekerja untuk dapat bekerja dengan baik. Lingkungan 

kerja perlu diawasi dengan baik agar pekerja merasa tenang dan dapat bekerja 

lebih baik lagi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat 

memenuhi kepentingan seorang pekerja maka akan dapat menimbulkan 

masalah seperti ketidakpuasan kerja dan prestasi rendah yang akhirnya akan 

mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan. 

Dari uraian diatas penulis bermaksud melakukan penilitian yang 

berjudul : 

“ PENGARUH  MOTIVASI , KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI PADA KEPALA 

SATUAN KERJA BALAI LITBANG SUNGAI SURAKARTA) ’’ 

  



5 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar berlakang yang telah diuraikan diatas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan?  

2. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan?  

3. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan ?  

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoristis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja karyawan. 
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2. Manfaat Praktis 

 Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan motivasi, kompensasi 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di sebuah perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan penelitian mempunyai maksud untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terbagi 

dalam lima bab yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode 

penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab penutup. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang terkait 

dengan topik penelitian yaitu tentang teori stakeholder dan 

penjabaran dari variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, dan 

hubungan antar variabel yang dikembangkan dalam hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai metode penelitian 

menjelaskan populasi dan sampel, data dan sumber data yang 

dipakai dalam penelitian, definisi operasional variabel 

penelitian, serta teknik analisis data yang akan dipakai.  
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai proses penganalisaan data, 

dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


