
I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Keberhasilan atau kegagalan organisasi pada dasarnya 

dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya adalah faktor 

sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya 

manusia kini merupakan salah satu komponen yang sangat penting, 

karena segala aktivitas perusahaan pada dasarnya akan kembali kepada 

manusia yang terdapat di dalamnya. Manusia merupakan aset yang 

sangat berharga bagi suatu organisasi yang harus senantiasa 

dikembangkan dan dikelola dengan baik (Handoko, 2001). 

Arep dan Tanjung (2004) menyatakan, di samping investasi yang  

lainnya, investasi manusia merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan 

oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan akhirnya. Manusia seringkali 

mempunyai peran yang sangat aktif dan dominan dalam setiap kegiatan,  

karena bertindak sebagai perencana, pengatur, serta penentu dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. Penambahan modal ataupun penerapan 

peralatan yang canggih tidak ada artinya tanpa didukung peran aktif 

manusia atau karyawan yang terdapat di dalamnya. Peran aktif karyawan 

yang baik tentunya harus ditunjang oleh potensi diri yang dimiliki oleh 

masing-masing karyawan.  

Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tahu betul 

bagaimana mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh setiap 

anggotanya. Pengembangan potensi diri pada dasarnya dilakukan untuk 

mengoptimalkan segala kemampuan terpendam setiap anggota 

organisasi, yang pada akhirnya diaktualisasikan untuk menjadi dasar 
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kekuatan sebuah organisasi. Mutu sumber daya manusia yang baik 

merupakan cerminan kekuatan suatu organisasi dalam menghadapi 

persaingan dengan para kompetitornya. Sumber daya manusia 

merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan. 

Ketersediaan sumber daya manusia yang baik dalam perusahaan 

menentukan majunya bisnis yang dijalankan (Diwan, 1997).  

Menurut Soetjipto (2001) pengelolaan sumber daya manusia 

adalah proses kesatuan dari perencanaan, perekrutan dan penempatan, 

pelatihan dan pengembangan, serta pemberian penghargaan. Demi 

terciptanya peningkatan kualitas sumber daya manusia maka organisasi 

perlu memberikan penghargaan kepada setiap anggotanya, yakni dengan 

memberikan kompensasi yang mencerminkan prinsip keadilan. Pemberian 

kompensasi dimaksudkan untuk menstimulasi karyawan agar termotivasi 

dalam melaksanakan pekerjaannya.  

Organisasi yang berhasil dalam meningkatkan motivasi kerja 

karyawannya akan jauh lebih efektif ketimbang organisasi yang bersikap 

acuh terhadap perkembangan karyawannya. Dengan kompensasi yang 

memadai, kebutuhan dasar karyawan dapat terpenuhi. Diharapkan 

setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi karyawan secara utuh dapat 

mencurahkan perhatiannya dalam melaksanakan pekerjaan. Sistem 

imbalan yang baik adalah sistem imbalan yang mampu memenuhi 

kepuasan anggota organisasi, yang pada akhirnya akan membantu 

organisasi dalam memperoleh, menjaga serta mempekerjakan sejumlah 

orang yang memiliki sikap yang baik demi menunjang kepentingan 

organisasi yang bersangkutan (Siagian, 2002).   
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PT. Sigma Bestari Citra adalah perusahaan yang bergerak pada 

bidang konveksi, dengan jumlah karyawan sebanyak 213 orang pada 

bulan Februari 2007. Perusahaan sangat menyadari pentingnya 

peningkatan motivasi dalam diri karyawan agar dapat meningkatkan 

kepuasan kerja serta kinerja karyawan sesuai dengan yang diharapkan.  

Motivasi kerja karyawan dapat ditingkatkan melalui berbagai cara salah 

satunya melalui pemberian kompensasi (Arep dan Tanjung, 2004). 

Selama ini PT. Sigma Bestari Citra memiliki permasalahan dalam 

memproduksi pakaian, di mana target produksi yang ditetapkan tidak 

pernah tercapai. Actual target pakaian yang ditetapkan perusahaan 

sebanyak 2000 potong setiap hari tidak pernah tercapai, karena produksi 

pakaian setiap hari hanya berkisar 1600 potong. Sebagai perusahaan 

yang relatif berusia muda dalam bidang usaha konveksi, PT. Sigma 

Bestari Citra selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan 

cara memperbesar kapasitas produksinya melalui pembangunan pabrik 

serta perekrutan karyawan-karyawan baru.  

Pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan belum diikuti 

dengan peningkatan kesejahteraan karyawannya. Mengingat konsentrasi 

perusahaan selama ini masih tertuju pada pengembangan perusahaan, 

maka alokasi dana lebih banyak ditujukan untuk pengembangan 

perusahaan. Perusahaan merasa pemberian Kompensasi kepada 

karyawan relatif masih rendah, baik dari segi finansial maupun non-

finansial. Hal ini diperkirakan merupakan penyebab utama rendahnya 

motivasi kerja karyawan dalam bekerja. Motivasi kerja yang rendah ini 

menyebabkan produktivitas karyawan kurang memenuhi harapan 

perusahaan. Motivasi memiliki manfaat untuk meningkatkan produktivitas 

(Arep dan Tanjung, 2004). 
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Motivasi menurut Flippo (1994) diartikan sebagai keahlian yang 

digunakan dalam mendorong dan mengarahkan bawahan agar bekerja 

lebih baik dalam rangka memenuhi keinginan para karyawan serta 

pencapaian terhadap tujuan perusahaan. Para ahli psikologi industri 

membagi motivasi ke dalam dua keadaan, yakni: (1) Motivasi yang 

subjektif, merupakan jenis motivasi yang dimiliki oleh setiap orang, terdiri 

atas: kebutuhan (need), dorongan (drive), atau keinginan (desire). (2) 

Motivasi yang objektif, dapat berupa suatu barang atau keadaan yang 

berada di luar seseorang, dikenal dengan istilah rangsangan (incentive)  

(Arep dan Tanjung, 2004).  

Motivasi dan produktivitas karyawan dapat tercipta, dengan 

memberikan imbalan jasa atau lebih dikenal dengan istilah kompensasi. 

Selain bentuk pembayaran tunai secara langsung kompensasi juga 

meliputi pembayaran tidak langsung yang memiliki manfaat bagi 

karyawan, termasuk di dalamnya insentif untuk memotivasi karyawan agar 

bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas (Cascio, 1990). 

Davis dan Werther (1996) menyatakan kompensasi merupakan 

sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti atau balas jasa atas 

apa yang telah mereka berikan kepada perusahaan, tempat di mana 

mereka bekerja. Selain gaji, hal lain yang sangat penting bagi karyawan 

adalah insentif. Pemberian insentif secara tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Karyawan akan sangat 

sensitif sekali terhadap pemberian kompensasi. Sedikit perubahan dalam 

penetapan kompensasi akan sangat berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Perubahan kompensasi menuju arah penurunan akan 

menimbulkan keresahan (Mangkuprawira, 2002).  
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Lebih lanjut Mangkuprawira (2002) mengemukakan bahwa 

ketidakpuasan dalam menerima kompensasi merupakan salah satu unsur 

yang menyebabkan penurunan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. 

Ketidakpuasan ini sering terjadi khususnya dalam diri karyawan yang 

berprestasi, di mana sesungguhnya mereka telah berjasa namun 

kesejahteraannya kurang diperhatikan. Karyawan merasa telah 

memberikan andil yang sangat besar dalam pengembangan perusahaan, 

namun kompensasi yang diterimanya tidak seimbang. Terkadang 

kompensasi yang diterima oleh karyawan berprestasi tersebut tidak jauh 

berbeda dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan lain yang 

prestasi kerjanya biasa-biasa saja. Hal ini dapat menyebabkan munculnya 

kegelisahan dalam diri karyawan dan mengakibatkan turn over yang 

tinggi. Strategi kompensasi merupakan  repertoire pilihan kompensasi 

yang dimiliki oleh  manajemen dan dapat dilakukan pada suatu kondisi 

tertentu. Hal ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan 

penggunaan sumber daya yang efektif (Gomes-Mejia. et al, 2001). 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja dan kaitannya dengan kepuasan 

kerja serta kinerja karyawan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah persepsi karyawan PT. Sigma Bestari Citra 

terhadap kompensasi (finansial dan non-finansial), motivasi 

kerja, kepuasan kerja, dan kinerja mereka selama ini?  
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b. Faktor-faktor kompensasi apakah yang berpengaruh terhadap 

motivasi kerja karyawan PT. Sigma Bestari Citra? 

c. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja 

serta kinerja karyawan PT. Sigma Bestari Citra? 

d. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan?  

e. Upaya apa yang dapat dilakukan PT. Sigma Bestari Citra untuk 

meningkatkan motivasi kerja, kepuasan kerja, serta kinerja 

karyawan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis persepsi karyawan PT. Sigma Bestari Citra 

terhadap kompensasi, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan 

kinerja mereka selama ini. 

b. Menganalisis faktor-faktor kompensasi yang berpengaruh 

terhadap motivasi kerja karyawan PT. Sigma Bestari Citra.  

c. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja 

serta kinerja karyawan PT. Sigma Bestari Citra. 

d. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan.    

e. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan PT. Sigma 

Bestari Citra dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, 

kepuasan kerja, serta kinerja karyawan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi PT. Sigma Bestari Citra, 

penulis dan juga masyarakat umum. 

a. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan demi menunjang kelangsungan hidup usaha, melalui 

penetapan faktor-faktor kompensasi yang sesuai diharapkan 

tercipta kepuasan kerja karyawan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Secara tidak langsung 

hal ini mendukung tujuan perusahaan. Selain itu diharapkan 

melalui penelitian ini perusahaan memperoleh alternatif  bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan di bidang SDM. 

b. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan proses 

pembelajaran dan penerapan atas ilmu yang telah diperoleh. 

c. Bagi pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat berguna 

sebagai acuan (benchmark) dalam melakukan penelitian-

penelitian selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5.  Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan yang berfokus pada 

karyawan yang berada pada struktur organisasi dalam lingkungan PT. 

Sigma Bestari Citra. Hal ini dilakukan dalam rangka mempermudah 

penelitian yang bertujuan untuk menelaah pengaruh pemberian 

kompensasi materi dan non materi terhadap motivasi kerja, dan kaitannya 

dengan kepuasan kerja serta kinerja mereka di PT. Sigma Bestari Citra 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.  




