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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Sumber daya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam 

organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam 

melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi 

dipengaruhi oleh kinerja karyawannya, suatu organisasi akan berupaya 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya dengan harapan tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Kinerja karyawan merupakan kinerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Dengan demikian, kinerja merupakan hal yang penting bagi 

organisasi serta dari pihak karyawan itu sendiri. Oleh karena itu, kineja 

karyawan akan berjalan dengan efektif apabila didukung dengan motivasi, 

pengembangan karir dan kompensasi (Annisa Pratiwi, 2014). 

Pemberian motivasi, perkembangan karir, dan kompensasi 

memiliki banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan (Ramzan, 

Zubair, Ali, & Arslan, 2014). Setiap karyawan memiliki tujuan dan 

kepentingan sendiri pada saat menjadi karyawan diperusahaan. Namun 

beberapa karyawan bekerja bertujuan untuk mendapatkan uang dalam 

rangka untuk memenuhi suatu kebutuhan dan juga karyawan merasa 

dihargai masyarakat sekitarnya karna bekerja. Dengan itu pemimpin harus 

memperhatikan kompensasi untuk menjamin keselarasan antara tujuan 
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individu dengan perusahaan, karena kompensasi adalah sebagai bentuk 

hubungan timbal balik antara karyawan dengan perusahaan dan sebagai 

bentuk perhatian perusahaan atas kinerja yang dihasilkan sehingga 

karyawan akan lebih termotivasi. 

Kompensasi juga dapat menjadi alasan yang kuat bagi seorang 

karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Kompensasi adalah balas jasa 

yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja, karena tenaga kerja 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Tidak hanya kompensasi motivasi juga tidak 

kalah penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi dapat 

menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna 

mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk itu alangkah baiknya jika motivasi 

kerja karyawan perlu dibangkitkan dan ditingkatkan agar karyawan dapat 

menghasilkan kedisiplinan pada pekerjaan sehingga membuat kinerja yang 

baik untuk meningkatkan tujuan perusahaan (Mohammad Iman Tindow 

&Peggy A. Mekel, 2014). 

Karyawan akan termotivasi untuk bekerja pada suatu jabatan 

tertentu apabila mendapatkan imbalan yang sesuai dengan kinerjanya. 

Selain motivasi dan kompensasi, perusahaan juga perlu menaruh perhatian 

pada pengembangan karir karyawannya dan target untuk mencapainya 

agar lebih jelas pada para karyawannya dalam usaha mereka untuk terus 

meningkatkan karir mereka di masa depan (Winda J. Kojongian &Bode 
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Lumanauw, 2016). Perkembangan karir sendiri merupakan proses dimana 

karyawan secara strategis mengekplorasi, merencanakan, dan menciptakan 

masa depan mereka ditempat kerja dengan merancang rencana 

pembelajaran pribadi untuk mencapai potensinya dan memenuhi 

persyaratan misi dalam organisasi atau perusahaan. 

Perkembangan karir juga merupakan sarana untuk 

mempertahankan tenaga kerja yang vital dan efektif melalui perencanaan 

suksesi strategis, dalam merencanakan perkembangan karir harus 

melibatkan pembelajaran terus-menerus, mencari peluang, mengambil 

resiko, dan menemukan cara untuk berkontribusi pada organisasi secara 

produktif dan termotivasi. Dengan begitu karyawan mendapatkan 

pengetahuan untuk mendekontruksi tugas, tantangan dan merasa tidak 

terintimidasi oleh pekerjaan atau tugas mereka (Charity, 2015). 

Apabila ketiga faktor yaitu motivasi, perkembangan karir dan 

kompensasi dapat terpenuhi dengan baik maka akan menciptakan 

produktivitas yang tinggi dan kinerja yang disesuaikan dengan wewenang 

atau tugas masing-masing serta beban setiap individu dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi dapat secara optimal. Maka dari itu cara 

terbaik untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu dengan memberikan 

kompensasi dan jenjang karir yang lebih luas sehingga karyawan dapat 

termotivasi memunculkan dorongan untuk berkompetisi meningkatkan 

kinerjannya demi mendapatkan kompensasi yang tinggi dan 
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perkembangan karir yang meningkat. Dengan begitu perusahaan akan 

mampu unggul. 

Berdasarkan pengaruh motivasi, pengembangan karir dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan diatas terdapat hasil penelitian 

yang didukung dengan adanya riset gab yaitu perbedaan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang menunjukan ketidak konsistenan dimana hasil 

dalam penelitian Mohammad Iman Tindow &Peggy A. Mekel (2014)yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan, 

namun bertentangan dengan Anak Agung Ngurah Bagus Dhermawan & I 

Gde Adnyana Sudibya (2012) yang menyatakan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan menurut Shahzadi (2014) 

menujukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan. Winda J. Kojongian &Bode Lumanauw (2016) menunjukkan 

bahwa variabel pengembangan karir positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, serta Nasution, Mariatin, & Zahreni (2018) yang menyatakan 

bahwa ada pengaruh perkembangan karir terhadap kinerja karyawan, hal 

ini menunjukkanbahwa perkembangan karir berkontribusi terhadap 

penurunan kinerja karyawan. Namun berbeda dengan Agung AWS 

Waspodo & Rio Dharmawan (2017) yang menyatakan bahwa 

perkembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.Rizal et 

al (2014) menyatakan bahwa terdapat pengaruh kompensasi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dan Ramzan et al (2014) menunjukan 

bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi dengan 
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kinerja karyawan. Namun berbeda dengan Salahuddin (2014) menyatakan 

tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi dengan 

kinerja karyawan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut muncul perbedaan hasil 

penelitian antara peneliti-peneliti terdahulu terhadap hipotesis, maka perlu 

dilakukan penelitian terelebih dahulu terhadap permasalahan penurunan 

kinerja karyawan tersebut. Untuk meningkatkan kinerja karyawan maka 

perlu dilakukan adanya penelitian ulang untuk menguji kembali serta 

mengembangkan variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja (Padmantyo, 2017). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat   

diketahui rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan karir terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

kemampuan berpikir tidak hanya berkaitan motivasi, pengembangan 

karir, kompensasi dan kinerja karyawan, tetapi juga memberikan suatu 

gambaran implementasi berkaitan dengan apa yang sudah didapatkan 

dalam perkuliahan dan pembuktian diluar perkuliahan. 

2. Secara praktis 

Peilitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kontribusi bagi 

yang bersangkutan seperti pihak perusahaan untuk memberikan 

gambaran keadaan diperusaaan berkaitan dengan motivasi, 

pengembangan karir dan kompensasi yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawaan diperusahaan sehingga bisa dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dan dapat melakukan pengembangan 

atau peningkatan serta perbaikan demi peningkatan kinerja yang lebih 

baik. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini pendahuluan menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II          : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan teori yang 

digunakan sebagai dasar penelitian, penelitian terdahulu, 

hipotesis yang akan diuji dan kerangka pemikiran. 

BAB III         : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan penjelasan tentang populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel, 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, 

keterbatasanpenelitiandan saran pada penelitian ini. 

 DAFTAR PUSTAKA  

 LAMPIRAN 

 


