
1                    Universitas Internasional Batam 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Parameter dalam mengukur keberhasilan sebuah perusahaan tergantung 

pada tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Untuk itu, mengatur strategi yang 

cocok dan pelaksanaannya sangat penting. keadaan itulah peran karyawan yang 

penting itu muncul. Kinerja karyawan adalah sesuatu yang dibutuhkan perusahaan 

untuk mencapai tujuan dan pertumbuhannya. Dengan kontribusi dan bantuan dari 

tenaga kerja yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dapat berharap untuk 

mencapai visi dan misi yang direncanakan. Usaha yang keras dan luar biasa 

diperlukan untuk itu dilakukan untuk memuaskan karyawan suatu perusahaan.  

Apabila karyawan puas dengan peran-peran penting seperti 

gaji/kompensasi, lingkungan atau motivasi/dukungan yang telah diberikan oleh 

perusahaan, terlihat berguna bagi kinerja perusahaan. Menjadi masalah yang 

dinamis dan beraneka ragam, komponen-komponen seperti lingkungan kerja, 

paket kompensasi dan permintaan motivasi khusus perhatian di bidang 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Hubungan yang ada antara karyawan dalam 

suatu organisasi dan lingkungan di mana mereka harus melakukan bisa 

didefinisikan sebagai lingkungan tempat kerja. Penelitian sebelumnya telah 

membentuk hubungan antara kinerja karyawan dan kondisi kerja di berbagai 

industry. Lingkungan kerja mensyaratkan lokasi fisik, prosedur, kebijakan, aturan, 

budaya, lokasi kerja, hubungan kerja yang semuanya dapat memiliki dampak 

mendalam pada bagaimana karyawan bekerja. Standar lingkungan kerja 

memberikan pengaruh pada kinerja dan akhirnya mempengaruhi daya saing 

Jam Bin. Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



2 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

karyawan. Sebuah suara lingkungan kerja membantu menjaga karyawan tetap 

bugar baik secara fisik maupun mental. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 

2013, mengungkapkan bahwa sekitar 20% dari tenaga kerja Swedia tahan dengan 

penyakit mental karena penyebab seperti depresi, kecemasan atau gangguan tidur. 

Akibatnya, pentingnya yang baik lingkungan kerja yang berkualitas untuk 

mencapai hasil kualitas karyawan yang lebih baik tidak dapat disangkal. 

Khan et al., (2011) melakukan penelitian pada 150 karyawan dan 

mengambil kesimpulan bahwa insentif memainkan peran penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Perencanaan paket kompensasi yang tepat dapat 

dioptimalkan kontribusi karyawan, karena mereka bercita-cita untuk kombinasi 

remunerasi finansial dan non-finansial yang akan bernilai. Untuk menghadapi 

tantangan luar biasa, organisasi bisnis perlu memberikan fusi kompetitif 

kompensasi untuk menjaga kinerja kelembagaan. Untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan berbakat, pengusaha dari berbagai industri mencoba 

merancang paket kompensasi dan insentif. Lingkungan kerja adalah katalis 

penting untuk meningkatkan kinerja kerja. Ini membutuhkan komponen seperti 

budaya, politik, hubungan kerja, posisi dan lainnya. Termasuk yang berdampak 

pada kinerja organisasi dan dengan demikian daya saingnya. 

Sebelumnya akademisi dan praktisi telah memberikan banyak 

rekomendasi pada bidang peningkatan dan pelestarian motivasi tenaga kerja 

mereka karena karakteristik negatif yang ditunjukkan karyawan yang tidak 

termotivasi pada organisasi mereka misalnya menghindari tanggung jawab, tidak 

berkonsentrasi pada pekerjaan, berbohong pada supervisor atau berpindah 

organisasi sering. Di sisi lain, karyawan yang bermotivasi tinggi cenderung lebih 

Jam Bin. Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



3 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

kreatif, efisien, setia, dan produktif serta memberikan hasil yang berkualitas 

tinggi. Di bawah kekuatan pasar saat ini dan persaingan yang dinamis, seperti 

industri lain, industri asuransi juga merasakan intensitasnya untuk menjadi lebih 

efisien, fleksibel, kreatif dan produktif untuk menghasilkan keluaran yang lebih 

besar dan kualitatif untuk organisasi. Disamping penggunaan sumber daya yang 

optimal dan menyusun strategi yang terencana dengan baik, organisasi merasakan 

tekanan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan internal mereka 

untuk menarik sumber daya manusia yang lebih baik dan mempertahankan yang 

berpengalaman untuk membuat mereka lakukan pekerjaan yang unggul. Saat 

itulah; pengelolaan sumber daya manusia memainkan peran penting. 

Sumber daya manusia sangat diperlukan untuk suatu organisasi. Sumber 

daya manusia berperan aktif dalam proses dalam suatu organisasi dan proses 

pengambilan keputusan juga. Keberhasilan suatu organisasi membutuhkan 

karyawan untuk melakukan pekerjaan di luar pekerjaan standar atau melebihi 

harapan kinerja organisasi. Budaya juga didasarkan pada orientasi waktu di mana 

budaya berurutan memaksa orang untuk melakukan satu kegiatan pada suatu 

waktu dan untuk mengejar rencana dan jadwal dengan ketat. Orang-orang dari 

budaya sinkronis dapat melakukan pekerjaan secara paralel, dan mengikuti jadwal 

dan agenda yang longgar, dengan perhatian utama dari tugas individu yang 

dilakukan sebagai aturan utama. Representasi hubungan waktu manusia terlalu 

kompleks. Cara merefleksikan waktu memiliki pengaruh kuat pada bagaimana 

kita mengatur kegiatan kita dengan orang lain. Mengikuti kategorisasi budaya 

melihat waktu sebagai sekuensial (serangkaian peristiwa yang berlalu) atau 

sinkronis (di mana masa lalu dan masa depan saling terkait). Budaya Barat sering 
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memiliki konsep waktu berurutan; kita melihat jalan dari A ke B sebagai garis 

lurus dan oleh karena itu merencanakan segalanya untuk mengikuti jadwal waktu 

yang efisien. Ini adalah perencanaan ke depan yang ketat atau sikap waktu adalah 

uang. Namun, dalam masyarakat sinkronis, yang terpenting adalah melakukan 

beberapa kegiatan pada saat yang sama dan itu masih dianggap praktik biasa. 

Misalnya, seorang manajer mungkin sedang menelepon, bercakap-cakap dengan 

orang lain di ruangan itu dan membuat catatan pada saat yang bersamaan.. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan hal itu budaya organisasi 

mempengaruhi kompensasi diterima oleh karyawan sebagai kompensasi untuk 

pekerjaan mereka. Kompensasi tidak hanya penting sebagai dorongan utama 

tetapi juga mempengaruhi moral karyawan. Karyawan bisa secara sukarela 

melakukan kegiatan yang melebihi tugas yang ditugaskan seperti memberikan 

layanan ekstra kepada konsumen. Selain itu, dalam situasi dan dalam kondisi 

tertentu, karyawan harus mengubah pekerjaan shift dengan sesama karyawan dan 

bahkan menggantikan rekan kerja di bidang tugas. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa mempengaruhi kompensasi. Komitmen organisasi adalah psikologis 

kondisi yang mencirikan hubungan antara karyawan dengan organisasi. 

Implikasinya adalah karyawan tetap sebagai anggota organisasi. Komitmen dapat 

didefinisikan sebagai kemauan social aktor untuk memberikan energi dan 

kesetiaan kepada sistem sosial sebagai pelengkap yang efektif untuk organisasi, 

terlepas dari hubungannya. Karyawan akan tetap bersama organisasi dalam suka 

atau duka, menghadiri pekerjaan pada secara teratur, berikan sepanjang hari 

(mungkin lebih), lindungi aset perusahaan, bagikan tujuan perusahaan, dan lain-
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lain. Memiliki karyawan yang berkomitmen akan meningkatkan manfaat 

organisasi. 

Ada hubungan antara hambatan komunikasi diuji dan dibuktikan dengan 

analisis statistik. Dengan bantuan yang signifikan hasil regresi itu menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara kompensasi finansial dan kinerja karyawan di 

sektor Perbankan Pakistan. Meskipun hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis 

yang diuji memberikan hasil yang signifikan dan jelas bahwa seluruh hipotesis 

arah adalah benar dan memberi hasil positif. Selanjutnya, ada margin untuk 

memeriksa hubungan antara variabel independen seperti jam kerja yang panjang, 

pelatihan, stres, hambatan komunikasi dan kompensasi keuangan perusahaan. 

Memiliki jam kerja yang panjang efek negatif pada kinerja karyawan serta 

keluarga mereka, majikan dan masyarakat. Peneliti menunjukkan bahwa jam kerja 

yang panjang memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan risiko, seperti 

kerja yang lama. Jam kerja dapat mengurangi efisiensi karyawan karena bekerja 

tanpa henti akan meningkatkan peluang kesalahan dan kesalahan. Karyawan yang 

diizinkan untuk istirahat selama pekerjaan mereka dan mereka bekerja sedikit jam 

menunjukkan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar pada pekerjaan mereka 

karena mereka segar dan energik selama pekerjaan mereka. Pengaturan waktu 

bank di Pakistan tetapi pada awalnya tidak ada batasan waktu yang dimiliki 

karyawan untuk bekerja lebih lama.  

Organisasi perlu mengetahui pentingnya menjaga sumber daya manusia 

mereka tetap mutakhir. Informasi produk baru, SOP yang harus dilakukan tugas 

baru, pengetahuan tentang perkembangan di sekitarnya dan yang paling penting 

untuk mempertahankannya dengan teknologi maju; pelatihan dapat memainkan 

Jam Bin. Pengaruh Kepuasan Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



6 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

peran penting. Itu sebabnya pelatihan berdampak positif pada kinerja karyawan 

karena ia akan percaya diri dan sepenuhnya menyadari tentang tugasnya yang 

sebanding dengan karyawan yang tidak dilatih untuk peran penting, ia akan 

melakukan hal sesuai dengan miliknya memahami dan dia pasti akan menciptakan 

masalah bagi bank. 

 Diasumsikan sebagian besar stres memiliki efek positif pada karyawan 

dari organisasi mana pun tetapi sampai batas tertentu hingga yang dapat dilakukan 

seorang karyawan mengatasinya, sebagian besar melebihi batas yang dapat 

ditanggung dan memiliki hasil negatif pada kinerja karyawan. Stres ada di setiap 

organisasi baik besar atau kecil tempat kerja dan organisasi telah menjadi 

demikian lebih kompleks karena keberadaannya, stres di tempat kerja memiliki 

efek signifikan pada pekerjaan karyawan kinerja, dan organisasi. Berdasarkan 

rincian diatas dan situasi tenaga kerja terutama bagi bidang industri manufaktur di 

kota Batam, maka penulis melakukan penelitian dengan judul ‘Pengaruh 

Kepuasan Kerja, Motivasi, Komitmen Organisasi dan Kompensasi pada 

Kinerja Karyawan Perusahaan Manufaktur di Batam’. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah ada signifikansi kepuasan kerja pada kinerja karyawan? 

b. Apakah ada signifikansi motivasi pada kinerja karyawan? 

c. Apakah signifikansi komitmen organisasi pada kinerja karyawan? 

d. Apakah signifikansi kompensasi pada kinerja karyawan? 
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1.3     Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja pada kinerja karyawan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi pada kinerja karyawan 

c. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pada kinerja karyawan 

d. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi pada kinerja karyawan 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi perusahaan manufaktur di Batam, penelitian bisa memberikan 

informasi yang lebih banyak mengenai faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

b. Bagi akademisi, penelitian ini menjadi panduan bagi penelitian lain 

yang akan membahas kinerja karyawan di perusahaan  

 

1.4.  Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Bab ini menjelaskan fenomena apa yang melatar belakangi penelitian 

dan juga uraian mengenai tujuan dan permasalahan yang akan 

dibahas dan dihadapi dalam penelitian ini 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi mengenai isi dari penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan kinerja karyawan pada perusahaan. Juga dijelaskan hubungan 

antar variabel dan hipotesis yang dirumuskan. 
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BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang rancangan dalam membuat penelitian, 

metode pengambilan sampel dan rumusan dari operasional variabel 

serta metode uji yang diusulkan. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil semua uji yang sudah 

dilakukan hal ini untuk mengetahui dan menjabarkan makna dari 

hasil uji tersebut.  

BAB V       : KESIMPULAN , KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang diambil, 

keterbatasan yang masih terjadi dan rekomendasi bagi perusahaan 

dan juga penelitian selanjutnya.  
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