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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dengan baik oleh suatu perusahaan. Karena sumber daya 

manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan tetap 

bertahan dan bersaing di pasar. Untuk menjaga perusahaan tetap bertahan dan 

tetap bersaing perusahaan harus memaksimalkan segala potensi yang dimiliki 

para karyawan. Sejalan dengan hal tersebut, maka suatu organisasi perlu 

meningkatkan perhatiannya terhadap kualitas pegawainya, baik perhatian dari 

segi kualitas pengetahuan dan ketrampilan, karir maupun tingkat 

kesejahteraanya, sehingga dapat meningkatkan prestasi untuk memberikan 

seluruh kemampuannya dalam pencapaian tujuan organisasi (Siti 

Almunawaroch dkk, 2017). 

Di era saat ini banyak perusahaan yang kurang memperhatikan faktor 

– faktor penunjang kinerja karyawan meliputi kompensasi, lingkungan kerja 

dan disiplin kerja. Dimana faktor – faktor tersebut seharusnya merupakan 

suatu keharusan perusahaan memenuhinya. Karena dengan adanya faktor – 

faktor penunjang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Secara 

otomatis tingkat produktifitas dari perusahaan dapat meningkat.  
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Suatu perusahaan pasti menghadapi masalah yang berkaitan dengan 

kinerja karyawan, terkadang kinerja dari karyawan mengalami penurunan. 

Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kinerja karyawan 

tersebut menurun, diperlukan adanya evaluasi yang berguna bagi pihak 

manajemen untuk segera mengambil tindakan supaya dapat meningkatkan 

kembali kinerja dari karyawan sesuai yang diharapkan perusahaan. Masalah – 

masalah yang dihadapi perusahaan mengenai disiplin kerja dan juga 

produktifitas karyawan sebenarnya bisa diminimalisir perusahaan tersebut 

dengan langkah – langkah seperti perusahaan menyediakan mesin absensi 

sebagai upaya untuk mendisplinkan para karyawan dan membentuk pribadi 

yang lebih baik. Selain itu perusahaan juga perlu membangun lingkungan 

kerja yang aman, nyaman serta kondusif bagi para karyawan. Sebagai contoh : 

perusahaan memperhatikan keselamatan karyawan saat sedang beraktifitas di 

area perusahaan dengan menyediakan peralatan – peralatan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) sebagai usaha memimalisir kecelakaan kerja yang dapat 

menimpa karyawan pada saat bekerja, di sisi lain perusahaan juga perlu 

memberikan kompensasi apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawaan 

saat bekerja. 

PT. Surya Mas Agung adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa vulkanisir ban, yang memiliki karyawan yang ditempatkan pada posisi 

masing – masing, diantaranya : brand manager, pemasaran, sumber daya 

manusia, produksi dll. Dalam kegiatan operasional perusahaan akan menjadi 
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maju dan berkembang ketika para karyawan dapat menunjukan 

kedisiplinannya terhadap kinerja yang dilakukan. Mengingat lingkungan kerja 

yang baik yang telah difasilitaskan dari perusahaan. Sehingga karyawan akan 

menerima kompensasi sesuai yang mereka lakukan, terutama kedisiplinan 

masing – masing individu. Keberhasilan dari kompesasi yang diberikan 

perusahaan Surya Mas Agung akan memberi pengaruh yang besar terhadap 

disiplin karyawan. Karyawan perusahaan Surya Mas Agung akan berhasil bila 

dalam perkembangannya dapat melakukan disiplin kerja yang akan 

memberikan dampak terhadap kompensasi yang akan diterima karyawan. 

Karena lingkungan kerja yang telah dibentuk Surya Mas Agung akan 

memberikan semangat tersendiri terhadap kinerja para karyawannya. 

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis akan mencoba 

mengangkatnya kedalam penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH 

KOMPENSASI LINGKUNGAN KERJA, DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SURYA MAS AGUNG 

SUKOHARJO”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
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4. Apakah kompensasi, lingkungan kerja, disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan? 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut 

1. Untuk menguji apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menguji apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menguji apakah disiplin berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk menguji apakah kompensasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, 

sekaligus dapat menerapkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan 

manajemen sumber daya manusia yang diperoleh dari perkuliahan, khususnya 

mengenai kompensasi, lingkungan kerja, dan displin terhadap kinerja 

karyawan. 



5 
 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan yang dapat dilihat dari meningkatnya kinerja karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yaitu bab 

pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode 

penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima 

adalah kesimpulan. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang pengaruh kompensasi, lingkungan 

kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, kerangka 

pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 



6 
 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, serta metode 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji instrument penelitian 

(terdiri dari hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas), uji 

asumsi klasik (terdiri dari hasil uji normalitas, hasil uji 

multikolinieritas, dan hasil uji heteroskedastisitas), pengujian 

hipotesis (terdiri dari regresi linier berganda, hasil uji t dan uji 

F), serta pengujian koefisien determinasi. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan 

yang telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


