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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Malayu S.P. Hasibuan mendefinisikan Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.  

Dalam masyarakat kita sekarang ini, kompensasi yang diterima kepada 

karyawan, cenderung untuk menentukan standar hidup serta kedudukan sosial di 

masyarakat. Pentingnya kompensasi bagi karyawan, sangat berpengaruh terhadap 

perilaku dan kinerjanya. Untuk menarik orang supaya masuk bekerja pada 

organisasi/perusahaan tertentu, untuk mengusahakan karyawan datang dan pulang 

bekerja tepat waktu, memotivasi karyawan supaya bekerja lebih giat, disiplin, dan 

mengembangkan kompetensinya, maka organisasi/perusahaan perlu memberikan 

imbalan (reward) pada karyawan yang telah mengorbankan waktu, tenaga, 

kemampuan, dan keterampilan sehingga karyawan merasa puas karena usaha 

tersebut dihargai (Kadarisman, 2012:3). 

Program kompensasi harus ditetapkan atas asas adil dan layak serta 

dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Prinsip adil dan layak 

harus mendapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya kompensasi yang akan 

diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan berdasarkan asas adil 

dan asas layak dan wajar. 



 
 

2 

 

Susunan kompensasi yang ditetapkan dengan baik akan memberikan 

motivasi berprestasi bagi karyawan. Kompensasi kita ketahui terdiri dari 

kompensasi langsung (gaji/upah/upah insentif) dan kompensasi tidak langsung 

(kesejahteraan karyawan), jika perbandingan kedua kompensasi ditetapkan 

sedemikian rupa maka kehadiran karyawan akan lebih baik. Waktu pembayaran 

kompensasi yang tepat akan memberikan dampak positif bagi karyawan dan 

perusahaan bersangkutan. Jadi, kebijaksanaan kompensasi harus diprogram 

dengan baik dan diinformasikan secara jelas kepada karyawan supaya bermanfaat 

kepada semua pihak (Sari dkk, 2010). 

Handoko mengemukakan bahwa “ motivasi diartikan sebagai keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan”. Dengan adanya motivasi yang 

tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan tugasnya karena menyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi 

dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi 

para anggota organisasi tersebut akan tercakup pula.  

Dengan motivasi yang tinggi akan menciptakan sebuah komitmen 

terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan (http://eprints.ums.ac.id/49637/4/BAB%20I.pdf). 

Murty dan Hudiwinarsih (2016:501), menyatakan bahwa seorang 

karyawan yang termotivasi akan bersifat energik dan bersemangat, dan sebaliknya 

seorang karyawan dengan motivasi yang rendah akan sering menampilkan rasa 

tidak nyaman dan tidak senang terhadap pekerjaannya yang mengakibatkan 

kinerja mereka menjadi buruk dan tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Tinggi 

http://eprints.ums.ac.id/49637/4/BAB%20I.pdf
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atau rendahnya motivasi dan kepuasan kerja karyawan pada suatu perusahaan juga 

tergantung dari peranan pemimpin dalam perusahaan tersebut, kepemimpinan 

yang baik merupakan kunci dalam manajemen yang mempunyai peran penting 

dalam strategi dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pemimpin yang baik 

yaitu pemimpin yang mampu merencanakan, mengalokasikan, menggerakkan 

serta bersikap adil kepada seluruh karyawannya sehingga karyawan merasa puas 

dengan pekerjaannya yang pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kualitas 

kerjanya. 

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting dalam suatu 

organisasi, karena sumber daya manusia adalah kumpulan dari sekelompok orang-

orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan sumber 

daya manusia memiliki kontribusi penting bagi nilai perusahaan atau lembaga 

dalam jangka panjang. Semakin baik pengelolaan sumber daya manusia, maka 

diharapkan sumber daya manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi Human 

Capital Invesment (HCI). (Sudaryo dkk, 2018:3). 

Menghadapi persaingan global saat ini, sebuah lembaga usaha baik milik 

swasta maupun milik pemerintah dituntut untuk lebih memaksimalkan kinerjanya 

dalam berbagai hal. Hal ini dapat terlihat dari meningkat atau menurunnya 

prestasi kerja dari setiap pegawai. Faktor prestasi kerja merupakan masalah yang 

sangat penting bagi setiap organisasi. Prestasi kerja yang baik sangat diperlukan 

dalam setiap kerjasama karyawan dalam mencapai tujuan, seperti diketahui bahwa 

pencapaian tujuan sebuah lembaga atau organisasi adalah sesuatu yang sangat 

diinginkan oleh setiap organisasi. 
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Perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong 

atau memungkinkan karyawan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan serta keterampilan yang dimiliki secara optimal. Upaya yang bisa 

ditempuh perusahaan diantaranya adalah dengan memotivasi karyawan melalui 

penerapan kompensasi yang sesuai dengan kemampuan sehingga tercapai 

kepuasan kerja, karyawan yang merasa terpuaskan akan lebih loyal serta 

kinerjanya akan meningkat dalam perusahaan. 

PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara berdiri pada tahun 

2007. PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara memiliki karyawan 

sebanyak 125 orang. PT Global Sky Aviasi merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa ground handling, jasa ground handling ini mencakup mulai dari staf 

pasasi yang mencakup staff check in, staff special handling dan staff gate yang 

bertugas untuk boarding, kemudian ada staff porter yang bertugas untuk turunkan 

bagasi ketika fligh lending (mendarat) dan menaikkan bagasi ketika flight take of  

(berangkat), staff  aviation security (avsec) yang betugas untuk mengawasi, 

memonitor dan menjaga ketika check in, boarding gate, make-up area, apron area, 

break down area dan cargo area. 

PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara berusaha untuk menjadi 

perusahaan terdepan dan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada pihak 

operator, penumpang dan bagasi. Untuk menunjang kinerja karyawan, perusahaan 

memberikan kompensasi dan motivasi kerja kepada karyawan agar kinerja mereka 

meningkat dan target perusahaan tercapai. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, fenomena yang peneliti 

amati terdapat variabel kompensasi dan motivasi kerja terhadap objek yang 
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peneliti teliti. Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran kompensasi dan motivasi 

kerja yang diterapkan pada perusahaan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi 

Tenggara benar-benar mempengaruhi kinerja karyawan, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan (Studi Pada PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi 

Tenggara)”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka peneliti memberikan batasan masalah pada penelitian ini, yaitu hanya 

berfokus pada pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yang hendak dibahas dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara? 

3. Apakah kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja  

karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah ilmu 

pengetahuan atau menambah wawasan baru yang berhubungan dengan 

sumber daya manusia, khususnya tentang peningkatan kinerja pada karyawan. 

Serta dapat digunakan sebagai dasar studi perbandingan referensi bagi 

peneliti lain yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau saran 

bagi organisasi untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

motivasi kerja karyawan. 

3. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain. 

 

 



 
 

7 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

1. Kompensasi 

Kompensasi merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya 

manusia yang paling penting yakni sebagai metode utama yang digunakan 

untuk menarik karyawan dan memotivasi mereka untuk berkinerja yang lebih 

efektif. Kompensasi (compensation) adalah proses menyediakan imbalan 

yang memadai untuk karyawan yang setara dengan kontribusi yang diberikan 

ke mereka untuk memenuhi tujuan organisasi. Kompensasi juga mencakup 

semua balas jasa yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang mereka berikan pada organisasi yang mencakup semua bentuk imbalan 

yang timbul dari pekerjaan yang mereka lakukan yang dibayarkan oleh 

perusahaan dalam waktu tertentu (Suryani & FoEh, 2019:97). 

2. Motivasi Kerja 

Kata motivasi (motivation) kata dasarnya adalah motif (motive) yang 

berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi 

merupakan suatu kondisi yang mendorong  atau menjadi sebab seseorang 

melakukan suatu perbuatan/kegiatan ulang berlangsung  secara  sadar. 

Motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri 

seseorang manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan 

oleh sejumlah kekuatan dari luar yang ada, pada intinya berkisar sekitar 

imbalan materi dan imbalan non materi yang dapat mempengaruhi hasil 

kinerjanya secara positif atau secara negatif, dimana tergantung pada situasi 

dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan (Rahmawati, 2013:5). 
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3. Kinerja Karyawan 

Istilah kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata Inggris 

“performance”. Menurut Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2017:8), 

performance the desired result of behavior (kinerja adalah hasil yang 

diinginkan dari perilaku). Maksudnya adalah bahwa kinerja 

pegawai/karyawan merupakan hasil unjuk kerja dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan 

selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang 

dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan 

sumber-sumber data yang dimiliki. Sedangkan menurut Mulyadi adalah 

penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian 

organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang 

telah diterapkan sebelumnya (Rivai dkk, 2009:604). 

 

 

 

 

 

 

 

 


