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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap manusia membutuhkan alat transportasi untuk memudahkan 

kegiatan setiap harinya, baik alat transportasi pribadi atau umum. Salah satu alat 

transportasi yang menjadi primadona bagi masyarakat indonesia adalah sepeda 

motor. Sepeda motor mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan alat 

transportasi lain diantaranya adalah simpel, irit, lincah, dan paling utama adalah 

praktis. Namun pada tahun 2016 penjualan sepeda motor di Indonesia hanya 

menyentuh angka 5.931.285 unit, data tersebut diambil dari AISI (Asosiasi 

Industri Sepeda Motor Indonesia). Kemudian  AISI (Asosiasi Industri Sepeda 

Motor Indonesia) menyebutkan bahwa lima pabrikan sepeda motor di Indonesia 

pada tahun 2015 telah memproduksi 6.251.350 unit. Jumlah tersebut jauh lebih 

sedikit dibanding tahun 2015 yaitu berjumlah 6.480.155 unit. Kemudian penjualan 

terbanyak di tahun 2016 di Indonesia adalah pabrikan Honda sebagai pabrikan 

yang terkenal dengan motor irit dan stylish, serta dengan harga yang terjangkau, 

serta perawatan yang gampang didukung oleh daeler resmi yang ada hampir di 

seluruh daerah di Indonesia dibanding para kompetitornya. Untuk melihat lebih 

jelasnya data tersebut dapat dilihat melalui tabel 1.1 dan 1.2 sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 

Data Penjualan Sepeda Motor 4 Tahun Terakhir Di Indonesia 

Nomor Tahun Penjualan Jumlah 

1 2013 7.743.879 

2 2014 7.867.285 

3 2015 6.480.155 

4 2016 5.931.285 

Sumber : http://m.liputan6.com/amp/3095664/ini-daerah-dengan-penjualan-

motor-terbanyak-di-indonesia-2016 (2017)  

 

Tabel 1.2 

Penjualan Sepeda Motor Per-Pabrikan 2016 di Indonesia 

Nomor Pabrikan Jumlah 

1 Honda 4.380.888 

2 Yamaha 1.394.078 

3 Kawasaki 97.622 

4 

5 

Suzuki 

TVS 

56.824 

1.873 

Sumber : http://m.liputan6.com/amp/3095664/ini-daerah-dengan-penjualan-

motor-terbanyak-di-indonesia-2016 (2017)  

  

Berdasarkan data diatas masing-masing pabrikan mendapat angka penjualan 

tersebut tidak lepas dari kinerja marketing dalam melakukan penjualan sepeda 

motor. Semakin banyak yang berhasil dijual oleh marketing semakin banyak pula 

bonus atau incentive yang didapatkan oleh para marketing sesuai atau melebihi 

target dengan target yang diberikan oleh perusahaan. Terkadang ada perusahaan 

yang memberi bonus atau incentive yang kecil atas penjualan yang dilakukan oleh 

marketing yang telah mencapai target atau melebihi target. Tetapi hal itu justru 
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berdampak menurunnya kinerja dari marketing dalam melakukan tugasnya. Tidak 

jarang para marketing keluar dan pindah ke perusahaan yang lebih bagus dalam 

hal memberikan bonus atau incentive. Tidak hanya para marketing yang 

mendapatkan target, para mekanik dan para part keeper pun memiliki target yang 

diberikan oleh perusahaan setiap bulannya di bengkel resmi pabrikan sepeda 

motor.  

Manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah 

kekayaan (asset) utama organisasi yang harus dikelola dengan baik, jadi MSDM 

sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada tahun 2016 kualitas sumber daya manusia di Indonesia tergolong 

kurang berkualitas, hal itu dapat dilihat dari peringkat Human Development Index 

yang diterbitkan United Nations Development Programme (UNDP) pada tanggal 

22 Maret 2017 secara resmi Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2016 

bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada diperingkat 113 

dari 188 negara dunia. Oleh karena itu,  kinerja karyawan merupakan salah satu 

dimensi yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi kekuatan karyawan 

dalam bertahan serta melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap organisasi 

dimana ia bernaung, yang mempengaruhi perekonomian suatu negara.   

Penelitian ini akan dilakukan di daerah Batam. Alasan penelitian ini 

dilakukan di kota Batam karena kota Batam sendiri merupakan daerah yang bisa 

dikatakan sebagai kawasan industri yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. 

Terbukti dengan banyak berdiri perusahaan besar ataupun UMKM, bahkan 

perusahaan asing yang masuk ke daerah Batam pun mulai banyak. Hal tersebut 
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akan mempengaruhi perekonomian di Batam secara langsung, seperti naiknya 

upah minimum, naiknya harga bahan makanan, dan lain sebagainya.  

 Beberapa tahun di Batam hampir selalu di warnai demo dari karyawan yang 

menuntut kenaikan upah minimum daerah. Dari kejadian tersebut, secara tidak 

langsung penulis dapat menarik kesimpulan bahwa gaji merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja dari para karyawan tersebut. Karena, jika tidak 

mempengaruhi kinerja karyawan, mengapa karyawan tersebut selalu tidak puas 

dan melakukan demo dengan meminta kenaikan upah minimum daerah kembali.  

 Tidak hanya di Batam, beberapa daerah di Indonesia juga terjadi demo yang 

menuntut kenaikan upah minimum. Serta beberapa tahun terakhir, persaingan 

pelamar pekerjaan juga sangat ketat, terbukti kota Batam juga diramaikan oleh 

banyaknya  pelamar pekerjaan yang semakin tahun semakin  meningkat.  

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat bahwa maraknya 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia, data KSPI mencatat dari awal 

sampai pertengahan tahun 2017 jumlah karyawan yang terkena PHK lebih dari 50 

ribu orang pekerja. Hal tersebut terjadi karena desakan dari karyawan yang 

berdemo menginginkan kenaikan gaji atau upah minimum daerah, sehingga ada 

perusahaan yang merasa keberatan dengan hal tersebut lalu perusahaan 

mengambil keputusan untuk pindah dari daerah tersebut dan mencari daerah baru. 

Beberapa industri di Indonesia ada yang menutup beberapa gerai di satu daerah 

tapi dipindahkan ke daearah lain hanya dibentuk satu gerai saja yang bertujuan 

untuk mengurangi karyawan. Kemudian menurut KSPI salah satu yang 

mempengaruhi maraknya PHK di Indonesia sepanjang tahun 2017 adalah mulai 
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ramainya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia, hal tersebut terjadi karena 

kebijakan dari MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang di mulai pada tahun 2016.  

Pada awal tahun 2016 telah di berlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia 

(MEA) dengan harapan banyak menarik investor asing yang masuk ke Indonesia. 

Hal itu berimbas pada perekonomian di Indonesia khususnya Batam. Pada saat 

diberlakukannya MEA, warga asing akan bebas keluar masuk ke Indonesia 

ataupun sebaliknya. Terlebih Batam dekat dengan negara tetangga seperti 

Singapore dan Malaysia, hal itu memudahkan keluar masuknya warga asing untuk 

bekerja di Indonesia ataupun sebaliknya. Untuk itu masyarakat Indonesia sendiri 

harus melakukan persiapan seperti skill, pengetahuan dan pendidikan sebelum 

masyarakat Indonesia kehilangan lapangan pekerjaan di negaranya sendiri agar 

mampu bersaing dan bertahan dengan MEA. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia 

yang ditunjukan dengan meningkatnya pembangunan. Peningkatan pembangunan 

ditunjukan dengan tingginya permintaan akan semen. Studi kasus pada PT Pama 

Indo Mining yang diterbitkan oleh UNDIP pada tahun 2013, di Indonesia yang 

memproduksi semen adalah PT Indocement Tbk yang bekerjasama dengan PT 

PAMA untuk mendapatkan bahan baku. Kerjasama antara PT Indocement Tbk. 

dan PT PAMA membentuk suatu perusahaan pertambangan yaitu PT PIM yang 

berlokasi di Batu Licin, Kalimantan. Dalam periode 2009 – 2013 ratarata hasil 

produksi clinker PT PIM baru mencapai 83,66 % dimana target produktivitas 

adalah sebesar 90 % dengan kapasitas produksi sebesar 2,4 juta ton cliker per 

tahun. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap operator pertambangan 
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ternyata masih banyak operator yang dalam pelaksanaan kerjanya tidak sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kesalahan yang masih 

dilakukan oleh operator, antara lain tidak tepat waktu, mengoperasikan unit tidak 

sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), melanggar instruksi, melanggar 

peraturan keselamatan kerja, pakaian kerja tidak lengkap, tidak melaksanakan 

perawatan harian, tidak/ lupa melapor kepada foreman apabila unit sudah masuk 

periode service, tidak siap pada saat standby. Kinerja dari para operator yang 

kurang optimal yang mengakibatkan target dari perusahaan tersebut tidak tercapai. 

Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja karyawan sangat penting bagi 

perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan mengambil tema “Analisis Pengaruh Kompensasi, 

Penghargaan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Perusahaan Honda Motor di Batam”. Penelitian ini menurut penulis perlu 

diteliti dan dikaji agar dapat mengetahui secara jelas dan pasti faktor apa yang 

mempengaruhi kinerja karyawan didalam suatu perusahaan, agar perusahaan 

dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

di atas, makadapat dirumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :  

1. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan? 
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2. Apakah penghargaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah penilaian kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan ruang lingkup dari rumusan masalah diatas, penulis 

mempunyai tujuan mendapatkan gambaran mengenai hal – hal sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah kompensasi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja 

b. Untuk mengetahui apakah penghargaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja 

c. Untuk mengetahui apakah penilaian berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

a. Berguna untuk membantu proses pembelajaran serta penerapan ilmu 

pengetahuan, khususnya  Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan 

dengan kompensasi, penghargaan, dan penilaian kerja terhadap kinerja 

karyawan. 
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b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh kompensasi, penghargaan, dan 

penilaian kerja terhadap kinerja karyawan. 

c. Memberikan kontribusi sebagai bahan referensi untuk penelitian sejenis. 

2. Manfaat bagi perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

digunakan perusahaan sebagai sarana untuk melihat bagaimana kinerja 

karyawannya. Kemudian sampai sejauh mana faktor yang ada baik dari di dalam 

perusahaan maupun dari individu karyawannya itu sendiri. sehingga perusahaan 

dapat melakukan tindakan untuk membuat program yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawannya dan mengantisipasi serta memperbaiki faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja, sehingga dengan meningkatnya kinerja karyawan 

produktifitas menjadi lebih maksimal dan mampu bersaing lebih baik diantara 

kompetitor yang ada.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

Secara sistematis pembahasan dalam penelitian dalam diuraikan sebagai 

berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II  : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Dalam bab ini adalah mengenai teori gaji, penghargaan atau 

intensif, kompensasi tidak langsung, serta performance appraisal. 
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BAB III  : METODE PENELITIAN 

Tempat atau lokasi, jadwal atau waktu penelitian, dan sampel, 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV  : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang analisa dan evaluasi dari 

penelitian ini. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari pembahasan yang telah 

dilakukan penelitian. 
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