
L PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan terletak pada sumberdaya 

manusia yang ada di dalamnya. Apabila sumberdaya manusia tersebut diperhatikan 

secara tepat dengan menghargai bakat dan keahlian mereka, mengembangkan 

kemampuan mereka dan mendayagunakannya secara tepat, maka suatu organisasi akan 

dapat bergerak secara dinamis dan berkembang dengan pesat. Pada akhirnya segala 

macam tugas dalam organisasi tersebut dapat dijalankan dan dicapai dengan hasil yang 

maksimal. Peningkatan produktivitas suatu organisasi harus didahului dengan peningkatan 

kinerja sumberdaya manusia. Peningkatan kinerja sumberdaya manusia itu perlu 

memperhatikan gaji, upah dan imbalan yang dikaitkan dengan prestasi dan tingkat 

produktivitas. 

Era globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan investasi yang kini telah menjadi 

sebuah tantangan bagi Indonesia merupakan suatu ha1 yang akan menyulitkan dunia 

usaha dalam rangka mewujudkan perusahaan yang kompetitif. Berbagai macam 

perubahan yang terjadi dengan sangat cepat baik di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi 

dan teknologi sehingga perusahaan harus dapat meningkatkan daya saingnya untuk dapat 

tetap bertahan dan mengembangkan eksistensinya. Untuk meningkatkan daya saing 

tersebut diperlukan peningkatan produktivitas baik kuantitas maupun kualitas serta 

kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memenuhi keinginan dan kepuasan 

konsumen. Perusahaan tidak dapat mengoptimalkan produktivitas tanpa didukung oleh 

sumberdaya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. 

Salah satu kunci keberhasilan perusahaan adalah melalui peningkatan efektivitas 

dan efisiensi penggunaan SDM. Efektif berarti memproduksi ba;ang dan jasa sesuai 



kebutuhan sedangkan efisien berarti menggunakan SDM seminimal mungkin dalam 

memproduksi barang maupun jasa tersebut. Apabila dikaitkan dengan tujuan dari MSDM, 

yaitu meningkatkan kontribusi produktivitas SDM terhadap perusahaan dengan cara yang 

etis dan sosial. Dengan tercapainya peningkatan produktivitas, pihak direksi dapat 

mengurangi biaya dan menghemat bahan-bahan serta dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Dengan dicapainya peningkatan keuntungan, perusahaan dapat memberikan 

upah atau gaji, kesejahteraan dan kondisi kerja yang lebih baik. Hal ini dapat mendukung 

perusahaan untuk menghasilkan SDM yang lebih berkualitas dan termotivasi untuk 

meningkatkan produktivitas SDM dan perusahaan. 

Motivasi dapat dipandang sebagai bagian integral dari administrasi kepegawaian 

dalam rangka proses pembinaan, pengembangan dan pengarahan sumberdaya manusia 

dalam suatu organisasi. Hal ini karena manusia dipandang sebagai unsur terpenting, 

paling utama dan paling menentukan bagi kelancaran jalannya administrasi dan 

manajemen. Soal-soal yang berhubungan dengan konsep motivasi perlu mendapatkan 

perhatian karena keberhasilan organisasi dalam mewujudkan usaha kerjasama antar 

manusia sangat bergantung kepadanya. 

Keinginan dan kemauan kerja dapat ditingkatkan berdasarkan pertimbangan 

mengenai adanya dua aspek rnotivasi yang bersifat statis. Aspek statis yang pertama dari 

motivasi ini tampak sebagai kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar bagi adanya 

harapan yang akan diperoleh dari tercapainya tujuan organsasi. Aspek motivasi statis 

kedua adalah berupa alat perangsang atau insentif yang diharapkan akan dapat 

memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasar yang diharapkan tersebut (Zainun, 1989). 



Unit usaha LBPP-LIA bergerak dalam jasa pendidikan jalur luar sekolah, terutama 

pengajaran Bahasa lnggris di seluruh Indonesia dengan tujuan mengembangkan 

kemampuan Bahasa lnggris dan meningkatkan data saing peserta untuk memasuki dunia 

kerja di era globalisasi. Saat ini LB-LIA mempunyai 11 cabang dan 23 afiliasi (kerjasama 

dengan yayasan mitra) dengan rata-rata jumlah siswa 95.000 per periode (3 bulan) atau 

380.000 siswa setiap tahunnya. Untuk cabang Bogor saat ini jumlah siswa yang tercatat 

adalah sekitar 3000 siswa. Sebagai salah satu cabang yang memiliki jumlah siswa yang 

cukup banyak bila dibandingkan dengan cabang-cabang lainnya, maka perlu diupayakan 

suatu pengelolaan sumberdaya manusia yang baik. Jumlah siswa yang cukup banyak 

dikelola oleh pegawai yang berjumlah kurang dari 100 orang.Sumberdaya manusia yang 

kompeten akan menunjang tujuan organisasi. Kondisi sumberdaya manusia perlu 

memperhatikan faktor-faktor kompensasi yang menjadi salah satu tujuan utama seseorang 

untuk bekerja. Faktor-faktor kompensasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap motivasi kerja seseorang dan berimplikasi pada kepuasan kerja seseorang di 

dalam perusahaan. 

Pada penelitian ini akan dihipotesiskan sebuah model yang menggambarkan 

hubungan antara faktor-faktor kompensasi, motivasi kerja dan kepuasan kerja para 

karyawan di lingkungan LBPP-LIA Bogor. Model yang akan dibangun dilandasi oleh teori- 

teori kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja yang akan diuji keterkaitan antar dimensi 

tersebut dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan sebuah 

dimensi yang akan dibangun. 



1.2. Perurnusan Masalah 

Berlandaskan pernyataan tersebut, maka masalah yang dicoba untuk diteliti 

adalah sebagai berikut : 

a. Apakah variabel-variabel kompensasi yang terdiri dari materi dan non-materi 

berpengaruh secara positif terhadap motivasi kerja karyawan? 

b. Apakah variabel-variabel motivasi berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan (yang diindikasikan oleh kepuasan kerja secara keseluruhan, keinginan 

karyawan untuk term bekerja di perusahaan dan tidak adanya keluhan terhadap 

perusahaan)? 

c. Apakah variabel-variabel kepuasan kerja berpengaruh pada motivasi kerja karyawan? 

d. Faktor-faktor motivasi kerja mana saja yang berkaitan erat dan rnemiliki pengaruh 

paling besar terhadap kepuasan kerja karyawan? 

e. Faktor-faktor kompensasi mana saja yang berkaitan erat dan memiliki pengaruh paling 

besar terhadap kepuasan kerja karyawan? 

f. Usaha-usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan 

kepuasan kerja sumberdaya manusia dalam rangka rnencapai tujuan perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

a. Menganalisis faktor-faktor kompensasi (yang terdiri dari materi dan non-materi) 

mana saja yang paling berpengaruh dalam rangka mendorong motivasi kerja 

karyawan. 

b. Menganalisis faktor-faktor motivasi kerja mana saja yang paling berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 



c. Menganalisis seluruh faktor-faktor yang berimplikasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan secara keseluruhan. 

d. Memberi rnasukkan kepada pihak rnanajemen sebagai suatu pertimbangan 

untuk penetapan kompensasi bagi organisasi sehingga diperoleh sistem 

kompensasi yang adil secara internal. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan alternatif solusi mengenai faktor 

kompensasi yang berpengaruh secara positif terhadap motivasi kerja karyawan di 

lingkungan LBPP-LIA Bogor agar produktivitas karyawan dapat semakin meningkat 

dengan adanya kompensasi yang memenuhi persayaratan. Upaya untuk menganalisis 

faktor kompensasi mana saja yang dapat mempengaruhi rnotivasi kerja dan kepuasan 

kerja karyawan di lingkungan LBPP-LIA Bogor ini dapat direkomendasikan kepada pihak 

manajemen di pusat untuk bisa dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kinerja dan 

keunggulan kompetitif sektor usahanya. Bagi peneliti, dengan penelitian ini diharapkan 

rnampu memperdalam kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji dalam penelitian 

ini. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada struktur 

. . - .  
organisasi di lingkungan LBPP-CIA Bogor yang'rneliputi seluruh jabatanlpekerjaan yang 

berada dalam struktur organisasi. Selain itu, melalui penelitian ini juga dicoba untuk 

mengkaji hubungan kompensasi materi dan non-materi terhadap motivasi kerja dan 

kepuasan kerja karyawan. 




