
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan dalam 

kehidupan ditambah dengan persaingan usaha yang semakin ketat, sehingga hanya 

perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing yang mampu memenangkan 

persaingan, serta meraih peluang untuk semakin berkembang. Menghadapi 

kenyataan tersebut Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama 

pembentuk keunggulan bersaing dan menjadi kunci kemajuan di masa yang akan 

datang. Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah 

tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Karena manusia merupakan penggerak dan 

penentu jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu hendaknya organisasi 

memberikan arahan yang positif demi tercapainya tujuan organisasi. 

Sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak akan memberikan hasil 

yang optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai 

kinerja yang optimal. Douglas (2000), dalam Nadya Wahyuningtyas (2013) 

menjelaskan bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja 

(job performance) yang tinggi. Kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan 

(Handoko, 2008). Kinerja (performance) juga dapat di artikan sebagai gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam 

mewujudkan planning suatu organisasi.  Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya 



 

 

manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala 

kebutuhannya. 

Kinerja sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam suatu perusahaan dan setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja pegawainya dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan agar dapat dimanfaatkan seefektif mungkin, diperlukan cara untuk dapat 

menggerakan agar manusia atau para karyawan mau bekerja dan menggunakan skill 

atau kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. 

Tujuan tersebut dapat tercapai jika perusahaan memiliki sumber daya 

manusia yang baik dan memiliki kinerja yang tinggi. Namun kinerja karyawan 

didalam suatu organisasi tidak selalu mengalami peningkatan, terkadang kinerja 

karyawan mengalami penurunan. Terciptanya kinerja pegawai yang tinggi sangatlah 

tidak mudah dikarenakan kinerja karyawan dapat timbul apabila organisasi mampu 

menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan karyawan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki 

secara optimal sehingga karyawan dapat memberikan konstribusi yang positif bagi 

perusahaan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan untuk dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya adalah pemberian kompensasi karena 

kepuasan kompensasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan untuk bekerja lebih 

bersemangat dan memacu tingginya kinerja (Handoko, 2008). 

Menurut Simamora (2004), kompensasi adalah segala bentuk pemberian 

imbalan atau balas jasa nirwujud serta tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dan 

diterima oleh para karyawan atas kerja atau kontribusi yang telah dilakukan kepada 

organisasi. Kompensasi yang diberikan secara benar, akan berpengaruh pada para 



 

 

pegawai agar lebih merasa puas dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran 

organisasi. 

Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya 

kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara karyawan itu sendiri, 

keluarga dan masyarakat. Kemudian kompensasi juga penting bagi perusahaan, 

karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya 

manusia atau dengan kata lain agar karyawan mempunyai loyalitas dan komitmen 

yang tinggi pada perusahaan (Handoko, 2008). 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang diterima karyawan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang merupakan bentuk biaya 

yang harus dikelu-arkan perusahaan dengan harapan memperoleh imbalan berupa 

prestasi kerja dari karyawan (Hasibuan 2012 dalam Tanto Wijaya dan Fransisca 

Andreani, 2015). Bentuk langsung berupa gaji, dan bonus. Sementara yang tidak 

langsung berupa asuransi, bantuan sosial, pelatihan, dan sebagainya. Selain itu 

bentuk bukan finansial berupa unsur-unsur jenis pekerjaan dan lingkungan 

pekerjaan. Bentuk unsur pekerjaan meliputi tanggung jawab, perhatian dan 

penghargaan dari pimpinan, sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa 

kenyamanan kondisi kerja, distribusi pembagian kerja, dan kebijakan perusahaan. 

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya dengan 

memperhatikan lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar 

tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang dapat memberikan kesan yang 

menyenangkan, mengamankan, menentramkan, dan kesan betah bekerja dan lain 

sebagainya. Apabila kondisi kerja baik maka hal tersebut dapat memacu timbulnya 

rasa puas dalam diri karyawan yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh 



 

 

positif terhadap kinerja karyawan, begitu sebaliknya, apabila kondisi kerja buruk 

maka karyawan tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja.  

Keberhasilan peningkatan kinerja menuntut instansi mengetahui sasaran 

kinerja. Jika sasaran kinerja ditumbuhkan dari dalam diri karyawan akan membentuk 

suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka 

pencapaian kinerja akan lebih mudah (Mangkunegara, 2005). Selain itu kondisi kerja 

yang baik akan membantu mengurangi kejenuhan dan kelelahan, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

Menurut Moekijat (2002), dalam Nadya Wahyuningtyas (2013) instansi 

yang mempunyai lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan memberikan 

motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu kondisi kerja 

yang baik akan membantu mengurangi kejenuhan dan kelelahan, sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang layanan jasa surat pos, paket, logistik serta jasa keuangan, 

sehingga peranan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perusahaan tersebut sangat 

penting untuk tercapainya tujuan yang dimiliki perusahaan. PT POS Indonesia 

(PERSERO) Ungaran mengalami persaingan yang ketat di dunia jasa pelayanan, hal 

tersebut disebabkan semakin menjamurnya berbagai jasa pelayanan yang 

berkembang di Ungaran saat ini, seperti tumbuhnya berbagai perusahaan pelayanan 

dan pengiriman yang menawarkan berbagai variasi untuk bisa memberikan 

pelayanan maksimal terhadap konsumen. Oleh karena itu PT POS Indonesia 

(PERSERO) Ungaran harus mempunyai strategi untuk tetap tumbuh diantara 

persaingan yang keras ini.  



 

 

Dari hasil wawancara terhadap pimpinan PT POS Indonesia (PERSERO) 

Ungaran diperoleh kesimpulan bahwa kinerja karyawan PT POS Indonesia 

(PERSERO) Ungaran belum seimbang, dikarenakan adanya beberapa karyawan 

yang kinerjanya berada dibawah standar penilaian. Masih banyak karyawan yang 

mengerjakan tugasnya dengan santai sehingga pekerjaan menumpuk. Pada saat 

mendekati waktu yang sudah ditentukan barulah karyawan mengerjakan hingga jam 

kantor selesai tetapi karyawan tersebut masih mengerjakan tugasnya. Hal tersebut 

dirasa kurang efektif oleh pimpinan PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran karena 

pekerjaan yang dikerjakan terkadang terdapat kesalahan sehingga harus diteliti dan 

dikerjakan ulang dimana akan mengulur waktu. 

Tentang kinerja pengantar surat yang dikeluhkan oleh beberapa 

masyarakat yang tidak puas akan pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Hal ini 

dapat dilihat dari data PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran dimana diperoleh 

data jumlah keluhan pelanggan pada tahun 2016. Data jumlah keluhan pelanggan 

dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini: 

TABEL 1.1 

LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN LAYANAN PT POS INDONESIA 

(PERSERO) UNGARAN TAHUN 2016 

No. Bulan Jumlah Keluhan 

Pelanggan 

Jumlah Pelanggan 

Yang Dilayani 

Persentase Keluhan 

Pelanggan 

1. Januari 22 8.953 0,24% 

2. Febuari 25 8.217 0,30% 

3. Maret 17 9.156 0,18% 

4. April 14 8.829 0,15% 



 

 

5. Mei 12 7.984 0,15% 

6. Juni 23 7.851 0,29% 

7. Juli 19 10.593 0,17% 

8. Agustus 24 10.238 0,23% 

9. September 25 9.838 0,25% 

10. Okrober 29 8.254 0,35% 

11. November 33 7.892 0,41% 

12. Desember 44 7.317 0,60% 

 Jumlah 287 105.122 0,27% 

Sumber: Bagian SDM PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran, Febuari 2017 

Tabel 1.1 menjelaskan terjadi peningkatan dan penurunan keluhan 

pelanggan di tahun 2016 dimana pada saat bulan Desember menjadi bulan yang 

keluhan pelanggannya paling banyak yaitu sebanya 44 keluhan dari 7.317 jumlah 

pelanggan yang dilayani bulan Desember dengan persentase 0,60%. Dari data 

keluhan pelanggan tersebut juga dapat dimungkinkan bahwa kinerja karyawan yang 

belum optimal. PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran sebagai perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa dan mengutamakan kepuasan konsumen, seharusnya dapat 

meminimalkan tingkat keluhan dari pelanggan. 

Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI 

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 

PT. POS INDONESIA (PERSERO) UNGARAN” 

 

 



 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat disimpulkan 

kedalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Kompensasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT POS 

Indonesia (PERSERO) Ungaran? 

2. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan PT POS 

Indonesia (PERSERO) Ungaran? 

3. Apakah Kompensasi dan Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja secara bersama-sama terhadap Kinerja Karyawan PT POS 

Indonesia (PERSERO) Ungaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulisan penelitian mengenai Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

ilmu pengetahuan yang akan datang dan dapat menjadi suatu sumber 

referensi bagi yang membutuhkan. 



 

 

2. Manfaat Praktis 

Bagi PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran, dapat menjadi masukan 

dalam melakukan pengembangan dan penilaian kinerja karyawan. Sehingga 

dimasa yang akan datang PT POS Indonesia (PERSERO) Ungaran dapat 

menjadi perusahaan yang memiliki tingkat kinerja karyawan yang tinggi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan laporan dari hasil 

penelitian, direncanakan terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisi:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam penulisan bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendasari masalah yang diteliti.  

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, 

menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan 

serta metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi obyek penelitian serta analisis 

data.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran-saran/ 

masukan-masukan yang berguna dimasa yang akan datang. 

 


