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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini 

adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia (Koesmono, 

2005:1). Jumlah sumberdaya manusia yang besar apabila dapat didayagunakan 

secara efektif dan efisien akan sangat bermanfaat untuk menunjang gerak lajunya 

pembangunan nasional yang berkelanjutan. Melimpahnya sumberdaya manusia 

yang ada saat ini mengharuskan kita untuk berfikir secara seksama yaitu 

bagaimana dapat memanfaatkan sumberdaya manusia secara optimal.  

Lebih lanjut, Handoko (2005:50) menyatakan bahwa di masyarakat 

ketersediaan sumberdaya manusia yang handal memerlukan pendidikan yang 

berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial, dan lapangan pekerjaan yang 

memadai. Kelemahan dalam penyediaan berbagai fasilitas inilah menyebabkan 

keresahan sosial yang akan berdampak kepada keamanan masyarakat. Saat ini, 

kemampuan sumberdaya manusia masih rendah baik dilihat dari kemampuan 

intelektualnya maupun keterampilan teknis yang dimilikinya. Persoalan yang ada 

adalah bagaimana dapat menciptakan sumberdaya manusia yang dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan dari suatu organisasi atau 

perusahaan dapat tercapai. Produktivitas kerja merupakan tuntutan utama bagi 

perusahaan agar kelangsungan hidup atau operasional suatu perusahaan atau 
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organisasi dapat terjamin. Produktivitas pada suatu badan usaha dapat 

memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah maupun pusat, artinya dari 

produktivitas regional maupun nasional, dapat menunjang perekonomian baik 

secara makro maupun mikro pada suatu bangsa. 

Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih sangat rendah. Hal ini terbukti 

dari data International Labour Organization (ILO) 2009 yang menempatkan 

produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di posisi 83 dari 124 negara, menurut 

kabar yang dimuat dalam berita online Kabar Bisnis, Selasa, 08 Maret 2011. 

Bahkan, pada International Management Development (IMD) posisi Indonesia 

masih di bawah Filipina yang menempati posisi 35 dari 57 negara di kawasan 

Asia. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia, karena tingginya angka 

kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, lapangan kerja yang masih terbatas, 

tingkat pengangguran yang tinggi, dan juga masih banyak lulusan dari Sekolah 

Menengah Atas (SMA) ke bawah. 

Tantangan utama Indonesia saat ini maupun ke depan adalah bagaimana 

meningkatkan produktivitas yang masih rendah guna menghadapai persaingan di 

era globalisasi seperti sekarang ini. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan 

suatu kebijakan dan strategi nasional yang mampu menggerakan peningkatan 

produktivitas sumberdaya manusia yang ada. Jika tidak, tenaga kerja Indonesia 

akan semakin jauh tertinggal dengan negara-negara lain. 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, untuk itu 

perusahaan harus berusaha menjamin agar faktor-faktor yang berkaitan dengan 

produktivitas tenaga kerja dapat dipenuhi secara maksimal. Produktivitas dari 
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seorang karyawan di suatu perusahaan dapatlah kita lihat dari kinerja yang 

dihasilkannya. Motivasi, kompensasi, dan budaya organisasi dapat menjadi 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang harus dapat diakomadasi 

dengan baik oleh perusahaan. 

Tika (2008:24) menyatakan bahwa perusahaan semakin menyadari akan 

sumberdaya manusia yang harus dikelola dengan baik sehingga muncul istilah 

manajemen sumberdaya manusia yang bukan saja merupakan sekedar manajemen 

personal (personnel management), melainkan mencakup tujuan yang lebih luas, 

yaitu memandang manusia dengan segala keunikannya dan mempunyai 

kemampuan untuk berkembang.  

Prinsip-prinsip dasar dalam menerapkan pendekatan manajemen 

sumberdaya manusia meliputi (Alwi, 2001:45): 

1. Karyawan adalah investasi bagi organisasi, bukan alat produksi, tetap 

sebagai partner atau mitra manajer untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Kualitas lingkungan kerja harus mampu menciptakan peningkatan kinerja 

karyawan. 

3. Kebijakan manajer melalui implementasi fungsi–fungsi manajemen 

sumberdaya manusia harus menciptakan kepuasan secara ekonomi dan 

emosional. 

4. Semakin tinggi kompensasi dan pengakuan yang diberikan organisasi akan 

semakin besar motivasi karyawan dalam menggunakan kemapuannya. 

Pada dasarnya setiap instansi pemerintah maupun swasta, bukan saja 

mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil tetapi juga yang 
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terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja yang 

optimal. Untuk itu, pimpinan perusahaan hendaknya berusaha agar karyawan 

mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas dan pekerjaanya. Motivasi 

pada suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendorong semangat kerja 

para karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan keterampilan yang ada demi terwujudnya suatu tujuan organisasi. Pimpinan 

yang mampu mengarahkan para karyawannya melalui motivasi akan menciptakan 

kondisi di mana karyawan merasa mendapatkan inspirasi dan semangat untuk 

bekerja.  

Menurut Budi (2006:68) motivasi merupakan suatu proses psikologi yang 

mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan kepuasan yang 

diputuskan dan terjadi dalam diri seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari 

diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan atau ransangan kepada 

seseorang atau karyawan sehingga mereka bersedia bekerja dengan rela tanpa 

dipaksa. 

Menurut Hasibuan (2002:141) motivasi penting karena motivasi adalah hal 

yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias dalam mencapai hasil yang optimal. Jelaslah bahwa 

motivasi yang menjadi dasar utama bagi seseorang memasuki berbagai organisasi 

adalah dalam rangka usaha orang yang bersangkutan memuaskan berbagai 

kebutuhannya, baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan berbagai kebutuhan 

lainnya yang semakin kompleks. 
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Sujak dalam Ermayanti (2001:3), mengemukakan bahwa pemahaman 

motivasi, baik yang ada dalam diri karyawan maupun yang berasal dari 

lingkungan, akan dapat membantu dalam peningkatan kinerja karyawan tersebut. 

Dalam hal ini, seorang manajer perlu mengarahkan motivasi dengan menciptakan 

kondisi (iklim) organisasi melalui pembentukan budaya kerja atau budaya 

organisasi sehingga para karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar 

kinerja yang dicapai juga tinggi. Pemberian motivasi harus diarahkan dengan baik 

menurut prioritas dan dapat diterima dengan baik oleh karyawan. 

Elliot Jacques dalam Nimran (2004:134) menjelaskan bahwa budaya 

organisasi adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang mentradisi, yang 

dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota baru harus 

mempelajari atau paling sedikit menerimanya sebagian agar mereka diterima 

sebagai bagian dari organisasi tersebut. Ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri dari 

budaya organisasi, yaitu : (1) dipelajari, (2) dimiliki bersama, dan (3) diwariskan 

dari generasi ke generasi.  

Budaya organisasi sering juga disebut budaya kerja, karena tidak dapat 

dipisahkan dengan kinerja (performance) sumberdaya manusia; makin kuat 

budaya organisasi, makin kuat pula dorongan untuk berprestasi. Budaya 

organisasi dapat membantu kinerja karyawan, karena dapat menciptakan motivasi 

yang luar biasa bagi karyawan untuk memberikan kemampuan atau prestasi  

terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasi.  

Membahas masalah budaya itu sendiri, merupakan hal yang esensial bagi 

suatu organisasi atau perusahaan, karena akan selalu berhubungan dengan 
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kehidupan yang ada dalam perusahaan. Budaya organisasi merupakan falsafah, 

ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang 

dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara 

spesifik budaya dalam organisasi akan ditentukan oleh kondisi team work, 

leaders, dan characteristic of organization, serta administration process yang 

berlaku. Pentingnya budaya organisasi karena dalam budaya organisasi terdapat 

kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang mewakili norma-

norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi. Budaya yang produktif 

adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi lebih kuat dan tujuan 

perusahaan dapat terakomodasi.  

Faktor lain yang berperan dalam menjadikan karyawan lebih berperilaku 

terarah apabila ada unsur-unsur positif dalam dirinya masing-masing. Pada 

umumnya dalam diri seorang pekerja ada dua hal yang penting dan dapat 

memberikan motivation atau dorongan yaitu masalah compensation dan 

expectancy. Khususnya masalah kompensasi sebagai imbal jasa dari pengusaha 

kepada karyawan yang telah memberikan kontribusinya selalu menjadikan 

sebagai ukuran puas atau tidaknya seseorang dalam menjalankan tugasnya atau 

pekerjaannya. Demikian pula pemberian kompensasi dapat berdampak negatif 

apabila dalam pelaksanaannya tidak adil dan tidak layak yang pada akhirnya 

menimbulkan ketidakpuasan. Besar kecilnya kompensasi yang diberikan kepada 

karyawan seharusnya tergantung kepada besar kecilnya power of contribution and 

thinking yang disampaikan oleh pekerja kepada perusahaan. Sehubungan dengan 

hal tersebut mengingat pemberian kompensasi harus adil tentunya harus ada 
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ukuran yang jelas dan transparan misalnya berdasarkan outputnya (prestasi yang 

dicapai).  

 Tumbuh dan berkembangnya organisasi tergantung pada sumberdaya 

manusia sehingga manusia merupakan aset yang harus ditingkatkan efisiensi dan 

kinerjanya. Untuk mencapai hal itu organisasi harus mampu menciptakan situasi 

dan kondisi yang mendorong dan memungkinkan pegawai mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki secara optimal. Salah satu upaya 

yang ditempuh organisasi untuk menciptakan situasi yang dapat meningkatkan 

kinerja dari karyawan yakni dengan memberikan kompensasi yang layak untuk 

karyawan. Bagi sebagian karyawan, harapan untuk mendapatkan uang adalah 

satu-satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain berpendapat bahwa uang 

hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang terpenuhi melalui kerja. 

Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh masyarakat di sekitarnya, 

dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa lebih dihargai lagi apabila 

menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status lainnya dari perusahaan di 

mana mereka bekerja.  

Kompensasi ini dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai dan layak 

kepada karyawan untuk sumbangan mereka kepada tujuan organisasi. Kompensasi 

(compensation) menurut Ishak Arep dan Hendri Tanjung (2003:197), adalah 

segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas upaya-upaya 

yang telah diberikan kepada perusahaan. Ini penting dilakukan karena merupakan 

faktor yang mendorong partisipasi karyawan kepada perusahaan dan di samping 

itu merupakan hak karyawan karena telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya 
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demi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Dalam hal ini, kompensasi yang 

diberikan harus bijaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab karyawan yang 

bersangkutan. 

Kinerja adalah prestasi kerja dari seorang karyawan atau lebih dalam 

pelaksanaan pekerjaan, sedangkan penilaian prestasi kerja atau penilaian kinerja 

adalah suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah 

seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaan masing-masing secara 

keseluruhan dengan tepat, cepat, dan berkualitas sesuai dengan ketentuan yang 

telah ada. Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan 

yang biasanya digunakan sebagai dasar penilaian terhadap karyawan, kinerja yang 

baik merupakan langkah yang baik pula untuk tercapainya tujuan perusahaan, 

sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. Namun, hal 

tersebut tidak mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

kinerja seseorang. Seperti yang dikemukakan Handoko dalam Tika (2006:121) 

yang menyatakan bahwa kinerja sebagai proses organisasi mengevaluasi atau 

menilai karyawan. Darma dalam Mangkunegara (2007:18) menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja mempertimbangkan indikator sebagai berikut: 

a. Kuantitas  : yaitu produk yang mampu dihasilkan 

b. Kualitas  : merupakan mutu produk yang dihasilkan 

c. Ketepatan waktu : ialah kemampuan produksi sesuai dengan aplikasi  

  waktu yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pengalaman beberapa perusahaan dalam mencoba melakukan 

program penilaian karyawan ditemukan kesulitan yang dihadapi. Masalah yang 
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timbul dalam penerapan sebuah program penilaian kinerja disebabkan oleh 

kurangnya pemahaman karyawan maupun pimpinan puncak organisasi tentang 

maksud adanya penilaian tentang kinerja karyawan. Apabila penilaian kinerja 

karyawan dilakukan dengan benar, maka salah satu manfaatnya ialah karyawan 

dapat mengetahui potensi dan kelemahan dalam dirinya, sehingga di masa depan 

mereka akan terdorong untuk memperbaiki kinerja yang mereka berikan bagi 

perusahaan. 

PT Sang Hyang Seri (Persero) merupakan perusahaan yang berbentuk 

persero dengan bisnis inti perbanyakan dan pemasaran benih tanaman, dan usaha 

lain yang langsung menunjang usaha pembenihan yang dapat meningkatkan 

pendapatan dan kinerja perusahaan, antara lain sarana produksi pertanian dan hasil 

pertanian. PT Sang Hyang Seri berdiri pada tahun 1968, dan sejak didirikan 

bertujuan untuk penyediaan benih tanaman, yang mendukung program kerja 

pemerintah dalam dunia pertanian khususnya penyediaan benih unggul bermutu. 

Peran PT Sang Hyang Seri sangat penting sebagai salah satu penyedia benih ungul 

bermutu di Indonesia dan mendukung program ketahanan dan kemandirian 

pangan pemerintah. Dengan demikian, PT Sang Hyang Seri merupakan perintis 

dan pelopor usaha pembenihan di Indonesia serta satu-satunya Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang mempunyai core business pembenihan pertanian. 
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Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya unsur-unsur dalam 

sumber daya manusia mengenai budaya organisasi, kompensasi, dan motivasi 

dalam pencapaian tujuan organisasi serta upaya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Budaya Organisasi dan Kompensasi: Pengaruhnya Terhadap Motivasi dan 

Kinerja Karyawan (Studi pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kantor 

Regional III Malang).” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukankan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap motivasi 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero)? 

2. Apakah terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap motivasi 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero)? 

3. Apakah terdapat pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero)? 

4. Apakah terdapat pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero)? 

5. Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja karyawan di 

PT. Sang Hyang Seri (Persero)? 

6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi karyawan di PT. Sang Hyang Seri 

(Persero)? 
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7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja 

karyawan melalui motivasi karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung budaya organisasi terhadap 

motivasi karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

2. Untuk mengetahui pengaruh langsung kompensasi terhadap motivasi 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

3. Untuk mengetahui pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

4. Untuk mengetahui pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

5. Untuk mengetahui pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja karyawan 

di PT. Sang Hyang Seri (Persero). 

6. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi karyawan di PT. Sang Hyang Seri 

(Persero). 

7. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja 

karyawan melalui motivasi karyawan di PT. Sang Hyang Seri (Persero). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan-masukan untuk perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan di masa yang akan datang, 

terlebih dalam hal pengaruh dari budaya organisasi dan kompensasi 

terhadap motivasi dan kinerja karyawan pada perusahaan. 

2. Bagi Universitas Brawijaya Malang 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refrensi 

pengembangan pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji lebih 

lanjut. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman penulis 

terhadap materi yang ada sehingga peneliti dapat mengembangkan, 

menambah wawasan, pengetahuan, dan ketrampilannya yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dengan masalah yang konkrit yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan. 

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya tentang objek serupa dan dapat digunakan sebagai 

informasi dan bahan masukan bagi para pembaca secara umum, 

khususnya yang berkaitan pula dengan masalah yang diteliti. 


