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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan aspek krusial yang 

menentukan keefektifan suatu organisasi. Kinerja suatu perusahaan sangat 

ditentukan oleh kondisi dan perilaku karyawannya. Oleh sebab itu organisasi 

senantiasa perlu melakukan investasi dengan melaksanakan fungsi manajemen 

sumber daya manusia yaitu mulai perekrutan, penyeleksian sampai 

mempertahankan sumber daya manusia. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2011:112). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keryawan menurut Nawawi 

yang dikutip Rahayuningsih (2017:703) ialah faktor motivasi karyawan, hal ini 

dikarenakan faktor motivasi mempengaruhi minat disiplin dan kemampuan seorang 

karyawan dalam melakukan pekerjaan. motivasi adalah proses mempengaruhi atau 

mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau 

melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan Samsudin (2010: 281). Menurut 

Sunyoto (2013: 17-18) motivasi memiliki beberapa tujuan seperti meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan dan 

mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 
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Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan ialah kompensasi, 

Kompensasi adalah semua bentuk pembayaran atau hadiah yang diberikan pada 

karyawan dan muncul dari pekerjaan mereka. Kompensasi harus menganut asas 

keadilan (equity) internal maupun eksternal serta asas kelayakan bagi karyawan 

(Dessler, 2013:46). Kompensasi diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan 

dan motivasi kepada tenaga kerja  untuk meningkatkan prestasi kerja, serta efisiensi 

dan efektivitas produk (Rahayuningsih, 2017:704). Pemberian kompensasi yang 

memadai akan mampu memicu karyawan agar lebih semangat dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Menurut Nawawi yang dikutip Rahayuningsih (2017:703) faktor kompetensi 

mampu mempengaruhi kinerja karyawan, hal ini dikarenakan kurangnya 

kompetensi, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki  pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya akan menganggu produktivitas kerjanya. Kompetensi 

adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung 

terhadap kinerja, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata 

lain kompetensi adalah apa yang outstanding performers lakukan lebih sering pada 

lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan 

penilai kebijakan Sedarmayanti (2011:126). 

PT Starindo Jaya Packaging  merupakan perusahaan manufaktur yang 

berlokasi di Jl. Raya Pati - Kudus KM. 9 Ds. Wangunrejo, Kec. Margorejo Pati, 

perusahaan ini memproduksi berbagai produk kemasan makanan dan minuman 

seperti botol dan gelas plastik yang pemasaran sampai ke seluruh Indonesia bahkan 

diekspor sampai ke singapura.  
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Berikut ini adalah tabel target produksi PT Starindo Jaya Packaging  Periode 

April-September 2018. 

Tabel 1.1 

Target Produksi PT Starindo Jaya Packaging   

Periode April-Desember 2018 

Bulan 
Capaian  

(Dalam juta) 

Target  

(Dalam juta) 
Keterangan 

April 285 300 Tidak Tercapai 

Mei 286 300 Tidak Tercapai 

Juni 267 300 Tidak Tercapai 

Juli 260 250 Tercapai 

Agustus 259 250 Tercapai 

September 255 250 Tercapai 

Oktober 248 250 Tidak Tercapai 

November 269 275 Tidak Tercapai 

Desember 273 275 Tidak Tercapai 

Sumber : PT Starindo Jaya Packaging ,2019 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa mayoritas capaian produksi tidak pernah 

mencapai target, terutama ketika mendekati hari besar yang target produknya 

meningkat, hal tersebut bisa diakibatkan oleh berbagai faktor misal motivasi, 

kompensasi dan kompetensi karyawan yang dirasa kurang. 

Tabel 1.2 

Tabel Absensi Karyawan PT Starindo Jaya Packaging   

Periode April-Desember 2018 

Bulan Jumlah Target  Keterangan 

April 5 0 Tidak Tercapai 

Mei 4 0 Tidak Tercapai 

Juni 7 0 Tidak Tercapai 

Juli 9 0 Tidak Tercapai 

Agustus 9 0 Tidak Tercapai 

September 8 0 Tidak Tercapai 

Oktober 6 0 Tidak Tercapai 

November  8 0 Tidak Tercapai 

Desember 8 0 Tidak Tercapai 

Sumber : PT Starindo Jaya Packaging,2019 
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Tabel 1.2 Menunjukkan jumlah karyawan yang tidak masuk tanpa ijin 

cenderung meningkat tiap bulan. Bulan april 2018 jumlah karyawan yang tidak 

masuk tanpa ijin sebanyak 5 orang dan pada desember 2018 jumlahnya meningkat 

hampir menjadi 8 orang. Hal ini menunjukkan motivasi kerja karyawan yang 

semakin menurun yang diindikasikan oleh semakin banyaknya karyawan yang 

bolos kerja. 

Tabel 1.3 

Tabel Kompensasi/Bulan Karyawan PT Starindo Jaya Packaging   

Tahun 2018 

No Jabatan 
Gaji 

Pokok 

Tunjangan 

Uang 

Makan 

Uang 

Transport 

Tunjangan 

Jabatan 

1. Kepala Bagian 1.543.682 260.000 150.000 5.000.000 

2. Supervisor 1.543.682 260.000 150.000 2.000.000 

3. Operator Produksi (Tetap) 1.543.682 260.000 150.000 350.000 

4. Operator Produksi (Kontrak) 1.543.682 260.000 150.000 - 

Sumber : PT Starindo Jaya Packaging,2019 

Tabel 1.3 Menunjukkan gaji pokok karyawan tetap/opetator produksi dengan 

karyawan kontrak sama, yaitu senilai UMR, hal tersebut tentunya akan 

menyebabkan kecemburuan antar karyawan terutama karyawan kontrak dan tetap, 

dikarenakan karyawan tetap bekerja dengan beban kerja dan tanggung jawab yang 

lebih tinggi. 

Tabel 1.4 

Tabel Karyawan PT Starindo Jaya Packaging  berdasarkan Masa Kerja 

Tahun 2018 

No Masa Kerja Jumlah Persentase 

(%) 

1. 1-2 Tahun 187 60,3 

2. 2-5 Tahun 83 26,7 

3. 5-10 Tahun 37 11,9 

4. Diatas 10 tahun 3 1 

Jumlah 310 100 

 Sumber : PT Starindo Jaya Packaging,2019 
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Tabel 1.4 Menunjukkan mayoritas masa kerja karyawan yang bekerja di PT 

Starindo Jaya Packaging mayoritas 1-2 tahun, sedangkan karyawan yang bekerja 

lebih dari 2 tahun cenderung masih sedikit, karyawan yang bekerja 1-2 tahun 

mayoritas karyawan kontrak yang kompetensi dan pengalaman kerjanya dibawah 

karyawan yang bekerja diatas 2 tahun. 

Research gap dalam penelitian ini ialah penelitian dari Muhammad Alwi 

(2017) yang menyatakan kompensasi, kompetensi dan motivasi secara parsial 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, Sri rahayuningsih (2017) 

yang menyatakan ada pengaruh positif antara kompetensi dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan, Christilia O. Posuma (2013) yang menyatakan ada pengaruh 

signifikan antara kompensasi terhadap kinerja karyawan, Yudi Suprianto (2015) 

yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan, Yuli suwati (2013) yang menyatakan tidak ada pengaruh signifikan 

antara motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dan ada pengaruh signifikan antara 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul  

“ANALISIS MOTIVASI, KOMPENSASI DAN KOMPETENSI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PT STARINDO JAYA PACKAGING  BAGIAN 

PRODUKSI” 
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1.2.   Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul dan latar belakang diatas maka peneliti memberikan 

batasan yang jelas pada bagian mana dari persoalan atau masalah yang akan dikaji. 

Beberapa masalah yang akan dihadapi penelitian ini adalah : 

1) Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah motivasi, kompensasi 

dan kompetensi sebagai variabel bebas dan kinerja karaywan sebagai 

variabel terikat. 

2) Objek penelitian ialah ‘‘PT Starindo Jaya Packaging ”. 

3) Karyawan tetap bagian produksi di PT Starindo Jaya Packaging sebanyak 

310 orang. 

4) Data karyawan yang digunakan untuk penelitian merupakan data karyawan 

tahun 2018. 

5) Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. 

6) PT Starindo Jaya Packaging memproduksi kemasan makanan dan minuman 

seperti botol dan gelas plastik. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan ;atar belakang diatas maka permasalahan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

1) Capaian produksi tidak pernah mencapai target, terutama ketika mendekati 

hari besar yang target produksinya meningkat. 

2) Jumlah karyawan yang mangkir setiap bulan selalu meningkat, serta tidak 

pernah mencapai target yang diharapkan. 
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3) Jumlah gaji operator produksi dengan status tetap dengan karyawan kontrak 

beda tipis sehingga menyebabkan kecemburuan antar karyawan. 

4) Jumlah karyawan produksi yang bekerja diatas 2 tahun masih rendah, serta 

karyawan didominasi oleh karyawan kontrak yang kompetensi dan 

pengalaman kerjanya masih minim. 

Didasarkan pada permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian ialah 

sebagai berikut : 

1) Apakah ada pengaruh signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT Starindo Jaya Packaging  bagian produksi ? 

2) Apakah ada pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

karyawan PT Starindo Jaya Packaging  bagian produksi ? 

3) Apakah ada pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kinerja 

karyawan PT Starindo Jaya Packaging  bagian produksi ? 

4) Apakah ada pengaruh signifikan antara motivasi, kompensasi dan 

kompetensi terhadap kinerja karyawan PT Starindo Jaya Packaging  bagian 

produksi secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT Starindo 

Jaya Packaging  bagian produksi. 
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2) Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Starindo 

Jaya Packaging  bagian produksi. 

3) Menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan PT Starindo 

Jaya Packaging  bagian produksi. 

4) Menganalisis pengaruh motivasi, kompensasi dan kompetensi terhadap 

kinerja karyawan PT Starindo Jaya Packaging  bagian produksi secara 

berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai motivasi, kompensasi, 

kompetensi dan kinerja karyawan, serta dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak manajemen PT Starindo Jaya Packaging terutama bagian 

produksi guna sebagai sumber informasi dan merumuskan pengambilan keputusan 

yang tepat dalam menghadapi masalah perusahaan, khususnya yang berkaitan 

dengan kinerja karyawan.  


