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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern ini, persaingan semakin hari semakin ketat antara 

perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan pangsa pasarnya. Kemajuan 

teknologi dan keadaan ekonomi yang tidak menentu telah memicu perubahan 

kondisi lingkungan yang mulanya stabil menjadi lingkungan yang penuh 

ketidakpastian membuat perusahaan akan selalu melakukan adaptasi terhadap 

perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis. Maka dari itu, 

perusahaan menjadikan sumber daya manusia yang dimilikinya sebagai fokus 

utama mereka.  

Potensi dari sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan harus 

dapat dikelola sebaik mungkin sehingga mampu memberikan hasil yang 

maksimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Apabila sumber daya manusia 

yang dimiliki menghasilkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan 

ekspektasi perusahaan, maka akan membuat perusahaan semakin mudah 

mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan 

karyawan yang baik dan membentuk hubungan kerjasama yang baik antara 

karyawan dan atasan. Karena karyawan merupakan salah satu aset perusahaan 

yang sangat berharga dan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan 

kontribusi yang optimal. 

Melihat pentingnya sumber daya manusia di dalam menunjang 

keberhasilan perusahaan, maka karyawan perlu dipacu kinerjanya. Kinerja 
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sendiri adalah suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan yang mana sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh perusahaan (Gita dan Ahyar, 2016). Menurut Fachreza et al 

(2018) kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya maka kinerja menjadi hal penting yang 

harus dicapai setiap perusahaan. Andayani (2018) menyatakan bahwa bekerja 

merupakan kegiatan pokok dari aktivitas kemanusiaan yang dapat dibagi  

menjadi sejumlah dimensi yaitu yaitu dimensi fisiologis, psikologis, ikatan 

sosial dan kelompok, dan kekuasaan ekonomi. Menurut Jeany dan Mudji 

(2015) agar hasil kerja dapat berkualitas, perusahaan harus bisa memberikan 

pekerjaan yang sesuai pada karyawannya dengan tingkat kemampuan yang 

berbeda-beda. Dengan mengetahui karakteristik dan kemampuan tiap 

karyawannya, kuantitas dan kualitas yang dihasilkan oleh karyawan tersebut 

dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. 

Tinggi rendahnya kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah kompensasi. Kompensasi merupakan bentuk 

penghargaan dan timbal balik atas jasa yang telah diberikan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang telah dibebankan oleh perusahaan (Dewi dan 

Mudji, 2015). Karyawan berhak mendapatkan kopensasi yang adil sehingga 

akan tercipta hubungan kerja yang baik antara karyawan dengan perusahaan, 

dan diharapkan dapat membuat karyawan meningkatkan kinerjanya. Menurut 

Nashafa dan Mudji (2016) kompensasi dapat menjadi ukuran kualitas 
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perkerjaan yang telah dilakukan karyawan kepada perusahaan. Dimana hal ini 

dapat dijadikan faktor untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan 

kinerja agar mendapat kompensasi sesuai yang diharapkan. Jika karyawan 

termotivasi untuk meningkatkan kompensasi yang akan didapatkan, secara 

otomatis karyawan juga harus meningkatkan kinerjanya. Apabila hal ini 

terjadi maka usaha dalam pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai karena 

memiliki sumber daya manusia yang baik. 

Selain kompensasi, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah motivasi. Motivasi (motivation) berasal dari kata  latin yaitu ”Movere” 

yang  berarti ”menggerakkan” (to move). Motivasi merupakan hasil sejumlah 

proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu yang 

menyebabkan timbulnya  sikap antusias dalam  melaksanakan suatu kegiatan 

(Fachreza et al, 2018).  Menurut Gita dan Ahyar (2016) motivasi sendiri 

merupakan bentuk dorongan dari dalam maupun luar diri seorang individu 

untuk menghasilkan output guna mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan 

adanya motivasi yang tinggi akan berdampak pada pekerjaan yang dilakukan 

dengan bersemangat dimana akan dapat dicapai kinerja yang tinggi dan 

tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang diinginkan secara efisien 

dan efektif. Adanya motivasi kerja yang dimiliki oleh karyawan di dalam 

bekerja akan membuat karyawan dapat menghasilkan kinerja yang sesuai 

dengan ekspektasi perusahaan guna membantu perusahaan mencapai tujuan 

mereka. 
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Komitmen organisasi juga menjadi faktor lain, komitmen organisasi 

dapat mempengaruhi apakah seorang karyawan tetap bertahan menjadi 

anggota perusahaan atau meninggalkan perusahaan untuk mengejar pekerjaan 

lain (Rajagukguk dan Frisca, 2017). Seorang karyawan yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi sudah pasti memiliki kepuasan kerja yang 

tinggi pula karena karyawan tersebut akan mengabdikan diri sepenuhnya 

kepada organisasi demi mencapai tujuan yang diharapkan dan membawa 

organisasi tersebut menjadi lebih maju lagi demi kemajuan perusahaan (Jeany 

dan Mudji, 2015). Menurut Dewi dan Mudji (2015) karyawan yang memiliki 

komitmen tinggi akan menunjukkan sikap negatif terhadap ketidakhadiran. 

Mereka cenderung untuk mengusahakan hadir di tempat kerja. Ini berarti 

bahwa semakin tinggi komitmen organisasional, maka karyawan akan 

cenderung lebih produktif dibandingkan dengan karyawan yang  komitmen 

organisasionalnya rendah. Pimpinan dapat memfokuskan pada komitmen 

organisasi karena komitmen organisasi mencerminkan loyalitas individu 

terhadap perusahaan, kemauan untuk terus berusaha dan menjadi yang terbaik 

demi perusahaan, dan merupakan salah satu aspek yang mengukur kesesuaian 

antara tujuan individu dengan tujuan perusahaan (Jeany dan Mudji, 2015) 

Gaya kepemimpinan juga menjadi faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. Pemimpin mempunyai tugas dalam memanfaatkan, 

menilai, memilih, dan menempatkan sumber daya manusianya dengan tepat. 

Pemimpin harus dapat membuat program yang tepat sehingga dengan 

pengelolaan yang baik maka kinerja akan meningkat dan pencapaian tujuan 
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berjalan dengan efektif dan efisien (Nashafa dan Mudji, 2016). Gita dan 

Ahyar (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan menunjukkan 

kepemimpinan yang dapat menginspirasi dan memotivasi para pengikutnya 

dengan cara yang menarik guna membawa perubahan ke arah yang lebih baik 

bagi pengikut dan perusahaan. 

Penelitian Rajagukguk dan Frisca (2017) memiliki hasil bahwa 

kompensasi, motivasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Dan penelitian Hartanto dan Edy (2016) memiliki hasil bahwa 

gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sedangkan penelitian Gita dan ahyar (2016) memiliki hasil bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap karyawan 

kinerja. Sementara itu, motivasi kerja  tidak mempengaruhi kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan Nashafa dan Mudji memiliki hasil bahwa gaya 

kepemimpinan dan kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian Insan dan Ahyar (2016) juga menyebutkan bahwa gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rajagukguk dan Frisca (2017) dengan menambah satu variabel 

independen yaitu gaya kepemimpinan yang diadopsi dari penelitian Gita dan 

Ahyar (2016). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Komitmen Organisasi 

dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus 

pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

digunakan untuk: 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

komitmen organisasi tehadap kinerja karyawan. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai adanya pengaruh 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Akademisi 

Diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah mengenai Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan dengan membuktikan teori serta penelitian 

terdahulu. 

2. Bagi Penulis 

Dapat meningkatkan, memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta 

dapat memecahkan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai 

Pengaruh Kompensasi, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan.  

3. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan bagi pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penelitian ini, sistematika pembahasan terdiri atas 

lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat diterangkan 

sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori, kerangka 

penelitian, penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang 

memuat tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel, dan 

metode analisis data yang digunakan. 

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan serta analisis 

data, sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. 

Bab V Penutup 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 


