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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas manusia sebagai tenaga kerja merupakan modal dasar dalam 

masa pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas akan menghasilkan suatu 

hasil kerja yang optimal sesuai dengan target kerjanya. Manusia sebagai 

tenaga kerja atau karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi 

perusahaan, karena mereka mempunyai bakat, tenaga dan kreativitas yang 

sangat dan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya 

sumber daya manusia juga mempunyai berbagai macam kebutuhan yang ingin 

dipenuhinya (Rivai, 2005). Keinginan para karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan inilah yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan 

pekerjaan atau bekerja. 

Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil mampu menjadi aset 

yang sangat berharga bagi perusahaan, meskipun tanpa dipungkiri bahwa aset 

non manusia seperti sumber daya alam dan kecanggihan teknologi sekarang 

yang ada dalam suatu perusahaan juga memiliki peranan yang sangat penting. 

Perusahaan sebagai suatu organisasi merupakan suatu bentuk dari usaha 

partisipasi anggota masyarakat yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan 

dari manusia. Tujuan perusahaan umumnya adalah untuk memperoleh laba 

dari aktivitas perusahaan, serta berusaha untuk mempertahankan eksistensi 
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dan kelangsungan hidupnya, sehingga setiap perusahaan dituntut untuk 

beroprasi sebaik-baiknya. 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak mungkin akan terwujud tanpa 

adanya peran aktif pegawai meskipun saat ini alat-alat yang dimiliki suatu 

perusahaan sangatlah canggih. Oleh karena itu keberhasilan suatu perusahaan 

tidak hanya tergantung dengan adanya teknologipendukung yang dimiliki oleh 

perusahaan melainkan juga tergantung dengan adanya teknologi pendukung 

yang dimiliki oleh perusahaan melainkan juga tergantung pada aspek sumber 

daya manusia yang ada didalamnya. Sehingga suatu perusahaan membutuhkan 

sumber daya manusia yang potensial, terampil dan berkualitas. Sehingga 

semua kegiatan perusahaan akan melibatkan tindakan sumber daya manusia 

yang ada baik itu pemimpin maupun melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

optimal untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan, sember daya manusia 

yang didalam suatu perusahaan akan mampu menjadi perencanaan, pelaku, 

dan penentuan dalam terwujudnya suatu keberhasilan. 

Setiap perusahaan pastinya menginginkan karyawannya mempunyai 

prestasi kerja merupakan ukuran keberhasilan atau kesuksesan selama bekerja 

atas pekerjaan yang telah dilakukannya, penilaian prestasi kerja sangat penting 

dan perannya didalam pengmbilan keputusan tentang berbagai hal seperti 

identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan,perkutan, seleksi, 

program pengenalan promosi atau demosi, penempatan dan bebagai aspek lain 

dari keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia yang secara efektif. 

Prestasi kerja menurut Ilmi dan Sahetapy (2004) merupakan hasil kerja secara 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Karyawan 

dapat dikatakan memiliki prestasi kerja yang baik apabila dapat memberikan 

hasil terbaik untuk pekerjaannya artinya karyawan tersebut dapat mencapai 

atau melebihi standar atau kriteria tertentu yang di tetapkan perusahaan. 

CV Gunung Muria Asri adalah salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang kontraktor terletak di desa Potroyudan RT 01/03 Kelurahan 

Potroyudan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut bapak Masrikan, prestasi kerja yang tinggi sangat diinginkan oleh 

setiap perusahaan, tak terkecuali CV Gunung Muria Asri. Upaya untuk 

meningkatkan prestasi kerja harus diimbangi oleh adanya kompensasi yang 

memuaskan bagi karyawan, keahlian dan motivasi kerja yang tinggi. 

Berdasarkan survei perusahaan ini menghadapi masalah mengenai tidak dapat 

tercapainya standar prestasi kerja karyawan  dalam tiga tahun terakhir yaitu 

tahun 2015-2017 yang di tetapkan di CV Gunung Muria Asri. 

Berdasarkan survei di lapangan sebagian karyawan terdapat beberapa 

kategori prestasi kerja yang berbeda, dalam survey menemukan indikasi 

bahwa terjadi penurunan  prestasi kerja karyawan  di CV Gunung Muria Asri. 

Pemberian kompensasi, menambahkan keahlian karyawan dan pemberian 

motivasi menjadi landasan yang tepat supaya karyawan  bisa bekerja dengan 

baik dan prestasi kerjapun akan baik. 
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Tabel 1.1  

Kategori Prestasi Kerja Karyawan 

RENTANG NILAI PRESTASI KETERANGAN 

98 – 100 P1 Istimewa 

90 – 98 P2 Baik Sekali 

80 – 90 P3 Baik 

70 – 80 P4 Kurang 

>70 P5 Kurang Sekali 

Sumber: Data dari CV. Gunung Muria Asri 3 tahun terakhir 

Berdasarkan tabel di atas prestasi kerja karyawan dapat dilihat bahwa 

range nilai kurang dari 70 berada di katagori P5 (prestasi ke 5) yang berarti 

kurang sekali, sedangkan nilai 98 s/d 100 berada di kategori P1 ( prestasi ke 1) 

yang diartikan sebagai katagori prestasi istimewa. 

Tabel 1.2  

Laporan Hasil Penilaian Kerja di CV Gunung Muria Asri 

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 

Nilai 

Prestasi 

Jumlah 

Karyawan 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Karyawan 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

karyawan 

Presentase 

(%) 

P1 20 33,34 10 16,67 9 15 

P2 14 23,33 10 16.67 8 13,33 

P3 10 16,67 11 18,33 12 20 

P4 10 16,67 15 25 15 25 

P5 6 10 14 23,33 16 26,67 

Total 60 100  60 100 100 100 

Sumber: Data dari CV Gunung Muria Asri 3 tahun terakhir 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil penelitian prestasi kerja 

karyawan di CV Gunung Muria Asri menunjukkan ada penurunan dalam tiga 

tahun terakhir artinya prestasi tersebut ada penurunan indeks nilai prestasi 

kerja karyawan untuk katagori istimewa pada tahun 2015 ada 20 orang 

karyawan yang mampu mencapai kriteria istimewa. Pada tahun 2016 hanya 

ada 10 karyawan yang mencapai kriteria istimewa. Dan pada tahun 2017 ada 9 

karyawan yang mencapai kriteria istimewa. Sedangkan pada kriteria kurang 

sekali dan kurang mengalami kenaikan. Dari surve yang ada terdapat beberapa 

permasalahan mengenai prestasi kerja karyawan dapat di ketahui dari tidak 

tercapainya target yang diberikan kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya 

kompensai, kurangnya keahlian dan motivasi. 

Prestasi kerja karyawan suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor 

antara lain yaitu kompensasi, keahlian, motivasi. Kompensasi salah satu faktor 

tersebut adalah melalui pemberian kompensasi yang diberikan cukup tinggi 

maka kinerja karyawan meningkat,demikian sebaliknya usaha kinerja 

karyawan tidak memuaskan bagi perusahaan upah atau insentif yang diberikan 

akan menurun. Kompensasi disini adalah balas jasa yang diterima karyawan 

dalam bentuk barang langsung maupun tidak langsung.Kompensasi dalam 

bentuk langsung dapat berupa gaji, bonus, upah, dan insentif. (Zubaidah, 

2012) Sedangkan kompensasi dalam bentuk barang tidak langsung bias 

bentukkesejahteraan karyawan berupa: fasilitas-fasilitas, Penghargaan diri 

(bias dalam bentuk pujian), tunjangan kesehatan, maupun tunjangan 
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keselamatan kerja yang berguna untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja di 

suatu perusahaan, lembaga atau instensi pemerintah maupun swasta. 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2002:54) kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang lansung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada persaham. 

Sedangkan menurut Panggabean (2004) kompensasi dapat didefinisikan 

sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai 

balas jasa atau kostribusi yang mereka berikan kepada organisasi. 

Malayu S.P. Hasibuan (2002:54) menyatakan bahwa keahlian harus 

mendapat perhatian utama kualifikasi seleksi. Hal ini akan menentukan 

mampu tidaknya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang ditegaskan 

kepadanya. Keahlian ini mencakup technical skill, human skill, conceptual 

skill, kecakapan untuk memanfaatkan kesempatan serta kecermatan pengguna 

peralatan yang dimiliki organisasi dalam mencapai tujuan, dalam suatu 

program pengembangan ditetapkan suatu sasaran, proses, waktu dan metode 

pelaksanaannya. Supaya lebih baik program itu harus dibuat perencanaan 

terlebih dahulu, karena metode pengembangan didasarkan pada tujuan yang 

ingin dicapai. 

Menurut Handoko (2008) motivasi merupakan keadaan pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Umar (2004) motivasi merupakan salah satu faktor 

yang  mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi kerja karyawan. 
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Menurut Zubaidah (2012) motivasi dari atasan kepada bawahan 

merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong semangat kerja 

karyawan agar bekerja lebih giat lagi.Motivasi disini dapat berupa materi 

maupun non materi. Salah satu motivasi dalam bentuk materi adalah 

pemberian kompensasi kepada karyawan kompensasi memiliki peranan 

penting dalam membantu perusahaan mencapai tujuan. Dalam pemberian 

kompensasi berbentuk baik berupa gaji, upah, intensif, bonus, dan sebagainya 

salah satunya perusahaan harus memperhatikan azaz adil dan layak. Adil 

disini maksudnya harus ada keseimbangan antara pengorbanan yang diberikan 

oleh karyawan kepada perusahaan dengan apa yang akan diterima oleh 

karyawan dapat memiliki kebutuhan hidupnya dan sesuai dengan tingkat 

pendidikannya. Tenaga kerja perlu diberikan dorongan agar lebih semangat 

dan mempunyai gairah kerja yang tinggi, seperti menempatkan karyawan 

sesuai dengan keahliannya, pendidikan, kemampuan, suasana kerja yang 

memadai dan pemberian gaji atau upah yang sesui dengan besar kecilnya jasa 

yang memadai dan pemberian gaji atau upah yang sesuai dengan besar 

kecilnya jasa yang diberikan pada perusahaan. Tercapai atau tidaknya tujuan 

dan sasaran perusahaan terletak pada tenaga kerja yang dimiliki. 

Kompensasi menjadi penyebab permasalahan dalam aspek prestasi kerja 

karyawan CV Gunung Muria asri. Berdasarkan survey ketidakpuasan 

karyawan terhadap kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, Kompensasi 

yang diberikan oleh perusahaan dapat dilihat dari kompensasi finansial berupa 

gaji yang diterima karyawan yang masih kurang, kompensasi non finansial 
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berupa waktu libur untuk hari raya yang diberikan perusahaan dirasakan masih 

kurang memuaskan bagi karyawan. Hal tersebut dapat menimbulkan 

ketidakpuasan karena pemberian kompensasi yang belum memuaskan 

sehingga prestasi kerja akan merosot.Oleh karena itu perusahaan berupaya 

memberikan kompensasi yang layak kepada para karyawan. Dan yang 

menjadi penyebab permasalah prestasi kerja di CV Gunung Muria Asri yaitu 

kurangnya keahlian karyawan dalam perusahaan upaya yang dilakukan 

perusahaan yaitu menambahkan keahlian karyawan dengan cara pelatihan. 

Penyebab selanjutnya yaitu kurangnya motivasi dalam perusahaan. Motivasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi 

kerja karyawan (Umar, 2004). Upaya perusahaan yaitu memberikan motivasi 

kepada karyawan untuk mendorong semangat kerja agar bekerja lebih giat 

lagi. Motivasi yang diberikan yaitu berupa materi maupun non mater. 

Salah satu yang menjadi tertarik dalam melakukan penelitian ini adalah 

turunya prestasi kerja karyawan faktor penyebab kurangnya rasa tanggung 

jawab  karyawan dalam pekerjaannya sehingga menurunkan prestasi kerja 

karyawan yang meliputi berpagai kendala yaitu mundurnya penyelesaian 

proyek dengan waktu yang di tetepkan, kurangnya keahlian yang dimiliki 

karyawan dan kurangnya motivasi yang di dapatkan 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

kompensasi (X1), keahlian (X2), motivasi (X3) terhadap prestasi 

kerja (Y) 
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2. Penelitian ini  di ambil dalam jangka 1 tahun yaitu pada tahun 2017 

di CV Gunung Muria Asri Jepara. 

1.3 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi CV Gunung Muria Asri sudah hampir 3 

tahun ini yaitu kurangnya pengaruh kompensasi , keahlian, dan motivasi 

terhadap prestasi kerja . 

Rumusan masalah yang dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara komponsasi dengan prestasi kerja 

pada CV Gunung Muria Asri? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara keahlian dengan prestasi kerja pada 

CV Gunung Muria Asri? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi dengan prestasi kerja 

pada CV Gunung Muria Asri? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara kompensasi,keahlian,dan motivas 

secara bersama sama terhadap  prestasi kerja pada CV Gunung 

Muria Asri?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh antara kompensasi dengan prestasi 

kerja karyawan di CV Gunung Muria Asri. 

2. Untuk menganalisis pengrauh antara keahlian dengan prestasi kerja 

karyawan di CV Gunung Muria Asri. 



10 

 

 

 

3. Untuk Menganalisis pengaruh antara motivasi dengan prestasi kerja 

karyawan di CV Gunung Muria Asri. 

4. Untuk menganalisis pengaruh antara kompensasi, keahlian, dan 

motivasi secara bersama-sama terhadap  prestasi kerja karyawan di 

CV Gunung Muria Asri. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan literatur manajemen, menambah informasi dan referensi bacaan 

bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan untuk dikembangkan pada penelitian berikutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun 

berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan danmanfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran teoritis dan 

hipotesis penelitian.  

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN   

Berisi tentang definisi variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data.  
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BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN   

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian 

dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian yang 

telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.  

BAB V: PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran


