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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan pada dunia bisnis yang semakin meningkat 

membuat setiap perusahaan dituntut untuk menciptakan sumber daya yang 

memiliki kualitas, agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Salah satunya 

dengan memelihara sumber daya yang dimiliki. Secara umum sumber daya yang 

terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yakni: 

sumber daya manusia (human resource) dan sumber daya non-manusia (non-

human resources). Sumber daya non-manusia antara lain modal, mesin, teknologi, 

bahan-bahan (material), dan lain-lain (Gomes, 2010).   

Sumber daya manusia berperan sebagai salah satu penggerak sebuah 

perusahaan sehingga perusahaan perlu mengembangkan sumber daya manusia 

agar dapat menjalankan sistem dan fungsinya (Dessler, 2011). Oleh karena itu 

perusahaan diwajibkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sehingga dengan sistem dan fungsi yang berjalan dengan baik mampu 

menciptakan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien. 

Dalam memelihara sumber daya manusia, perusahaan wajib memberi 

penghargaan atas kinerja karyawan berupa kompensasi. Kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan 

(Handoko, 2014). Pemberian kompensasi yang layak akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
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Perusahaan juga memberian motivasi sebagai pendorong dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Oleh sebab itu motivasi dianggap hal yang 

penting dilakukan karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, mempengaruhi, 

dan mendukung perilaku manusia, agar bekerja lebih giat dan antusias untuk 

mencapai hasil yang optimal (Hasibuan, 2013). 

Perkembangan industri pupuk yang semakin meningkat membuat banyak 

perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta dituntut untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas. Survei data industri pupuk menunjukan bahwa ada 

persoalan yang masih membelit industri pupuk nasional adalah belum optimalnya 

produksi pupuk sehingga terjadi ketimpangan antara demand dan supply, untuk itu 

kinerja pabrik pupuk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus 

ditingkatkan.  

Pada akhir tahun 2011 kinerja perusahaan pupuk BUMN terus meningkat, 

terlihat dari suksesnya perusahaan tersebut meningkatkan penjualan dan laba 

bersih, seperti PT. Pupuk Sriwidjaja yang sukses membukukan pendapatan 

ditahun 2011 lalu sebesar Rp. 32 triliun dan ditargetkan meningkat ditahun 2012 

sebesar 40 triliun, hal yang sama juga dialami oleh PT. Pupuk Kaltim yang hingga 

semester I tahun 2012 sukses membukukan pendapatan sebesar Rp. 6,2 triliun 

atau meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp. 4,5 

triliun, sementara laba PT. Petrokimia Gresik tahun 2011 lalu sudah melewati Rp. 

1 triliun dan di prediksi meningkat sebesar 20% ditahun 2012 

(http://www.cdmione.com).  

Melihat antusiasnya perusahaan perusahaan BUMN diatas membuat PT. 

Polowijo Gosari – Gresik sebagai perusahaan swasta yang bergerak dalam industri 

http://www.cdmione.com/
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pupuk dan berlokasi di Desa Sekapuk, Kabupaten Gresik – Jawa Timur. Berupaya 

untuk meningkatkan jumlah produksi serta mengoptimalkan pupuk yang 

dihasilkan, peningkatan kinerja perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawan. Pemberian kompensasi berupa gaji dan tunjangan kesejahteraan serta 

motivasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Untuk mengetahui hubungan kompensasi dan motivasi kerja yang 

diberikan PT. Polowijo Gosari – Gresik terhadap kinerja karyawan, diperlukan 

studi tentang PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. POLOWIJO GOSARI - 

GRESIK.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

PT. Polowijo Gosari - Gresik? 

3. Apakah motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan 

PT. Polowijo Gosari - Gresik? 

4. Variabel apa yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT. 

Polowijo Gosari - Gresik? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi secara simultan 

terhadap kinerja karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi secara parsial terhadap kinerja 

karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja 

karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik. 

4. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja  

karyawan pada PT. Polowijo Gosari - Gresik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya mengenai kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

perusahaan untuk mengelola manajemen sumber daya manusia terutama 

dalam hal kompensasi, pemberian motivasi kerja, dan kinerja karyawan. 

c. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen, khususnya dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia. 


