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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bisnis di Indonesia semakin berkembang hal tersebut menyebabkan 

persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Persaingan dan tuntutan profesionalitas 

yang semakin tinggi menimbulkan banyaknya yang harus dihadapi karyawan dalam 

lingkungan kerja selain tekanan yang berasal dari lingkungan kerja lingkungan 

keluarga dan lingkungan sosial juga sangat potensial menimbulkan kecemasan. 

Dampak yang sangat merugikan dari adanya gangguan kecemasan yang sering 

dialami oleh masyarakat dan karyawan. Sumber daya manusia (karyawan) 

merupakan asset yang paling penting bagi perusahaan, suatu perusahaan dalam 

melakukan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu adanya 

manajemen yang baik terutama sumber daya manusia. Perusahaan harus mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat menghasilkan 

tenaga kerja yang berkualitas. Adanya hubungan kerja akan menguntungkan 

perusahaan atau organisasi, karena perusahaan akan memiliki karyawan yang 

berkomitmen dan selalu bermotivasi untuk mencapai tujuan organisasi atau 

perusahaan mencapai keberhasilan. 

Sumber Daya Manusia sebagai tenaga kerja yang penting dalam suatu 

perusahaan. Kreativitas dan inovasi sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dimana karyawan itu bekerja. Begitu 

juga sebaliknya Sumber daya manusia juga mempunyai berbagai macam kebutuhan 

yang ingin dipenuhinya. Keinginan karyawan untuk memenuhi kebutuhan maka 

karyawan mendambakan kompensasi dalam bekerja. Kompensasi diberikan bagi 

karyawan sangat penting, karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran 

terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Menurut Handoko (2014:155) Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Program-program 

kompensasi juga penting bagi perusahaan, karena mencermintakan upaya organisasi 

untuk mempertahankan sumber daya manusia. Sistem kompensasi yang diberikan 

perusahaan cukup adil untuk karyawan, memotivasi karyawan untuk lebih baik 

dalam melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab atas masing-masing 

tugas yang diberikan organisasi. Sistem ini tidak hanya ketepatan waktu dalam 

pemberian kompenasai melainkan jumlah yang harus diterima setiap karyawan 

dalam satu perusahaan. Maka setiap organisasi harus bias menetapkan kompensasi 

dengan tepat, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan kerjakaryawan yang nantinya 
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akan meningkatkan kinerja karyawan. Upaya untuk meningkatkan kompensasi 

diantaranya dengan memotivasi karyawan adalah suatu dorongan atau alasan yang 

menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan 

dorongan atau semangat didalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Secara 

etimologi kata motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “motivation”, yang artinya 

“daya batin” atau “dorongan”. Sehingga pengertian motivasi adalah segala sesuatu 

yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu 

dengan tujuan tertentu. Menurut (Satriyono & Vitasmoro,2018) menyatakan bahwa 

motivasi adalah suatu kondisi atau energi yang menggerakkan karyawan yang 

diarahkan atau yang berfokus pada pencapaian tujuan organisasi perusahaan. 

Motivasi adalah kekuatan yang mengarahkan dan mengarahkan kesuksesan 

karyawan. Motivasi bisa datang dari dalam atau luar. Motivasi memiliki peran yang 

sangat besar dalam meningkatkan moral dan kinerja karyawan. Selain faktor 

kompensasi dan motivasi, lingkungan kerja juga mempengaruhi kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja yang nyaman tidak hanya berdampak pada kepuasan kerja 

melainkan akan menimbulkan efek positif terhadap kinerja para karyawan. 

Menurut (Nitisemito dalam Nuraini 2013:97) linkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan 

tugas yang dikembangkan kepadanya misalnya dengan adanya air conditioner (AC), 

penerangan yang memadai dan sebagainya. Lingkungan kerja karyawan tidak hanya 

dilihat dari lingkungan kerja fisik saja. Lingkungna kerja fisik merupakan semua 

faktor fisik yang meliputi suatu tempat kerja, seperti bangunan kantor, properti dan 

juga sarana serta prsarana yang disediakan. Lingkungan kerja mencangkup semua 

aspek sekeliling lingkungan kerja karyawan, meliputi lingkungan keraj fisik, 

lingkungan sosial serta interaksi antar karyawan merupakan lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja tidak hanya nyaman melainkan harus kondusif. Lingkungan kerja 

yang kondusif merupakan salah satu faktoryang dapat meningkatkan kepusaaan 

kerja karyawan. 

CV. Boen Interior Surabaya berlokasi Jl. Kalijudan X No. 11, Kelurahan 

Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya Jawa timur merupakan perusahaan 

jasa interior design melayani jasa design berbagai macam tipe seperti renovasi 

interior rumah, apartemen, kantor, cafe di jawa timur. CV. Boen Interior Surabaya 

membutuhkan sumber daya manusia sebagai sumber daya utama perusahaan, CV. 

Boen Interior Surabaya berupaya memberikan sumber daya manusia yang 

berkualitas kepada pelanggan setia sesuai standar perusahaan. CV. Boen Interior 

Surabaya nampaknya terdapat banyak kendala Kompensasi yang di CV. Boen 
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Interior Surabaya sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari gaji karyawan yang 

sesuai dengan UMR yang berlaku saat ini, tetapi kurangnya memperhatikan 

karyawan dengan memberi tunjangan kepadakaryawan berupa uang transportrasi, 

asuransi kesehatan, dan tunjangan hari raya, sedangkan bonus diberikan berupa uang 

tambahan kepada karyawan yang telah menyelesaikan tugasnya melebihi target yang 

telah diberikan. Kurangnya Motivasi juga kendala, pentingnya Motivasi untuk 

karyawan agar mendorong karyawan bertindak individu mencapai tujuan tertentu 

agar tertarik dalam pekerjaan di bidang tersebut sehingga karyawan kurangnya 

antusias melakukan pekerjaan. Lingkunga kerja yang kurang nyaman seperti fasilitas 

kipas dan tempat kerja yang tidak bersih membuat karyawan tidak nyaman dan tidak 

menghasilkan kinerja yang baik. 

Berdasarkan latar belakang ini saya sebagai penulis berniat untuk melakukan 

penelitian skripsi di perusahaan dengan mengangkat judul “Pengaruh Kompensasi, 

Motivasi dan Lingkungan kerja terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Boen 

Interior Surabaya” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. 

Boen Interior Surabaya ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada CV. Boen 

InteriorSurabaya ? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap  kinerja karyawan pada 

CV. Boen Interior Surabaya ? 

4. Apakah kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Boen 

Interior Surabaya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan untuk membuktikan dan menganalisis : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada 

CV. Boen Interior Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

CV. Boen Interior Surabaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Boen Interior Surabaya. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis kompensasi, motivasi dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada CV. 
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Boen Interior Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat menjadi acuan dan bahan pembelajaran serta referensi bagi penulis 

lainnya yang akan melakukan penelitian. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi CV. Boen Interior Surabaya, hasil penelitian ini dapat sebagai 

masukan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja, sekaligus 

memperbaiki apabila ada kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian 

perusahaan selama ini. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat 

dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu manajemen sumber daya 

manusia, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

melakukan kajian terhadap gaya kepemimpinan transformasional, 

lingkungan kerja dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. 


