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A. Latar Bclakang Masalah 

Dunia usaha sekarang dituntut mcnciptakan kinclja karyawan )'ang tinggi 

untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan 

mcningkatkan kinelja di dalam lingkungannya Keberhasilan perusahaan 

tcrsebut dipengaruhi olch bebcrapa faktor. salah satu faktor pcnting adalah 

sumber daya manusia. karena sumber daya manusia merupakan pelaku duri 

kescluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu 

mcmanfaatkan sumberdaya-sumberdaya lainnyu yang dimiliki oleb organisasi 

atau perusabaan. 

Kelx.'l'3daan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memcgang 

peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 

mcnjalankan aktivitaS pcrusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang 

ada dalam pcrusabaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

sehingga manapu membcrikan output optimal. 

Tereapainya tujuan pemsabaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modem, sarana dan pmsarana yung lengkap. tctopi justru Jcbih tcrgantung pada 

manusta yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi 

sangat dipengaruhi olch kinerja iodiHdu karyawann)'a Setiap organisasi 

maupun perusahaan akan selalu t>crusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan penasahaan akan tercapai. 
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Dalam meningkatkan kinerja karyawannya perusahaan menempuh 

beberapa cam rnisalnya mclalui pendidikan. pelatihun. pemberian kompensasi 

}ang la)ak. menciptakan lingkungan keJja yang kondusif dan pemberian 

motivasi. 

Kompensasi adalah scmua pendapatan yang berbentul\ uang. barang 

lnngsung atau tidaJ...langsung yang ditcrima karyawan sebagai imbalan atas jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi antam lain 

adalah scbagai ikatan kcrja sama. kcpuosan kclja. pengadaan cfektif. motivasi. 

stabilitas l..aryawan. disiplin. serta pcngaruh serikat buruh dan pemerintah. 

Kompensasi juga mcrupakan penghargaan }IIDg diberikan karyaww1 buik 

langsung maupun tidak langsung. keuangan maupun bukan kcuangan yang adil 

kcpada karyawan atas sumbangan mcreka dalan1 mcncapai tujuan organisasi. 

schingga pemberian kompensasi sangat dibutuhkan oleh pcrusallaan manapun 

guna meningkalkan kincrja karyawannya 1\dapun bentuk kompensasi 

kcuangan adalall gaji. tunjangan. bonus,dan komisi. Scdangkan untuk 

kompcnsas1 bukan keuangan diantaranya pelatihan, '�ewcnang dan tanggung 

jawab. pcnghargaan atas kinerja scrta lingkungan kcrja yang mcndukung. 

Terpcnuhinya kompensasi tentu saja akan meningkatkan kinerja pam 

karyawan. Kinclja atau performance adalah ha.�il kclja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok omng dalam suatu organisasi. sesuai dcngan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam mngka upaya mencupai 

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan scsuai 

dengan mom! maupun etika. Kincrja adalah hasil kerja yang dihasilkan olch 
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