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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting yang 

berpengaruh terhadap kestabilan dan keberlangsungan suatu perusahaan 

(Danny, Djamhur, dan Muhammad, 2014:1). Sumber daya yang dimiliki 

perusahaan sifatnya terbatas, maka perusahaan dituntut untuk memperdayakan 

dan mengoptimalkan guna dalam mencapai tujuan dan mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Sumber daya manusia adalah salah satu keunggulan 

bersaing perusahaan dalam mencapai efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas 

perusahaan dalam mencapai tujuannya (Rocky dan Yantje, 2015:64). 

 Organisasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era 

globalisasi, dituntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi untuk 

pengembangan perusahaan. Perusahaan juga harus bisa meningkatkan dan  

membangun kinerja karyawan dalam lingkungan perusahaan. Keberhasilan 

perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, salah satu faktor penting yaitu sumber 

daya manusia, karena sumber daya manusia yang menjadi pelaku mulai dari 

keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi dan dapat 

memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan. Dalam suatu 

perusahaan, tenaga kerja memiliki potensi yang besar dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan. Potensi sumber daya manusia dalam perusahaan harus 
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dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan output yang 

optimal. Tercapainya tujuan perusahaan tidak tergantung sarana prasarana 

yang lengkap, dan alat yang modern saja tetapi lebih tergantung pada manusia 

yang melaksanakan pekerjaannya (Yuli Suwati, 2013:41). 

 Kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan perusahaan 

kepadanya. Kinerja karyawan meliputi kuantitas, kualitas dan keandalan dalam 

bekerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik apabila memiliki kinerja yang 

tinggi. Dengan adanya kinerja yang tinggi yang dimiliki oleh karyawan, 

diharapkan tujuan organisasi akan dapat tercapai (Ferina, 2008:176). Kinerja 

karyawan tidak hanya menilai secara fisik, tetapi juga pelaksanaan pekerjaan 

secara keseluruhan menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan 

individual, usaha yang ditingkatkan, dan dukungan organisasional (Aldo, 

Mochammad, dan Gunawan, 2014:4). 

 Dalam suatu perusahaan tidak semua karyawan bersedia memberikan 

kemampuan yang dimilikinya secara penuh, maka diperlukan adanya dorongan 

dari pihak perusahaan. Setiap perusahaan mengharapkan karyawannya 

memberikan kinerja yang maksimal agar perusahaan mendapatkan dampak 

yang positif. Maka perusahaan perlu memberikan kompensasi dan motivasi 

yang tinggi bagi karyawan, sehingga karyawan dapat memberikan timbal balik 

berupa pengaruh positif terhadap kinerja karyawan tersebut (Tanto dan 

Fransisca, 2015:38). Menurut Nurul, Peggy, dan Irvan (2015:53), kompensasi 
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merupakan salah satu alat potensial untuk memotivasi kerja karyawan. 

Kompensasi adalah hal penting yang menjadi dorongan atau motivasi utama 

seorang karyawan untuk bekerja. Hal ini bahwa karyawan menggunakan, 

tenaga, waktu pengetahuan, dan keterampilan bukan semata-mata ingin 

mengabdikan diri pada perusahaan, tetapi mempunyai tujuan lain yaitu 

mengharapkan imbalan atau balas jasa, atas hasil yang telah diberikan. Lebih 

lanjut Gaol (dalam Aprilia, dkk, 2014:946), kompensasi merupakan hal yang 

diterima karywan, baik berupa uang atau bukan uang sebagai balas jasa atas 

upaya kontribusi karyawan yang diberikannya untuk organisasi. 

 Selanjutnya Renggani dan Wika (2014:101), kepuasan kerja yang 

diartikan sebagai seperangkat perasaan karyawan tentang menyenangkan atau 

tidaknya pekerjaan mereka. Selajutnya Yusron, Toni dan Anggun (2015:202), 

tingkat kepuasan atau ketidakpuasan karyawan yang rendah dapat 

mengakibatkan ketidaklancaran organisasi dikarenakan 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 akan berakibat pada kemajuan 

organisasi. Kepuasan kerja tidak dapat dipisahkan oleh motivasi kerja yang 

merupakan harapan bagi karyawan, mengenai hubungan tersebut motivasi 

kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi, kepuasan kerja akan 

tinggi bila keinginan dan kebutuhan karyawan dalam bekerja terpenuhi maka 

motivasi kerja akan terwujud dengan baik. Tidak hanya kepuasan kerja, tetapi 

faktor motivasi juga perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kinerja 



4 
 

 

karyawan. Nuraini (2014:28), motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong 

seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara 

sadar. Apabila motivasi dihubungkan dengan kata karyawan, maka motivasi 

dapat diartikan sebagai suatu dorongan dari dalam diri karyawan dan dari 

lingkungan, dimana karyawan tersebut berada kemudian diaplikasikan 

kedalam kinerja karyawan di perusahaan, guna tercapainya tujuan, baik oleh 

dirinya pribadi maupun perusahaan. 

 Berdasarkan uraian diatas maka, perlu dilakukannya sebuah penelitian 

yang lebih mendalam dan menguji “Pengaruh Kompensasi, Kepuasan 

Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kompensasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta? 

2. Apakah Kepuasan Kerja Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta? 

3. Apakah Motivasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan PT. Iskandar 

Indah Printing Textile Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan uraian perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.  

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.  

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Iskandar Indah Printing Textile Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tidak hanya berkaitan 

dengan teori kompensasi, kepuasan kerja, motivasi, dan kinerja karyawan 

tetapi juga memberikan gambaran berkaitan dengan apa yang sudah di 

dapatkan dalam perkuliahan dengan pembuktian dilapangan. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan seperti pihak instansi untuk memberikan gambaran keadaan 

di instansinya berkaitan dengan kompensasi, kepuasan kerja, dan motivasi. 

Sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada instansi dan 

dilakukan perbaikan atau peningkatan demi meningkatkan kinerja 

karyawannya. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori dari masing-masing 

variabel penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis yang akan diuji 

dan kerangka pikir yang menggambarkan adanya hubungan antara 

variabel dependen dan independen. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang definisi operasional variabel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain 

pengambilan sampel dan metode analisis data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi mengenai objek penelitian, diskripsi data, 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran pada penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


