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ABSTRAK 

 

 

        Nama: Berti Hari Organastri, NIM: 1421103611. Judul Skripsi: Pengaruh 

Motivasi Pemberian Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PDAM  Kabupaten 

Klaten Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma Klaten. 

       Berti Hari Organastri, NIM: 1421103611. Tujuan Penelitian adalah: Untuk 

mengetahui  pengaruh  motivasi pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Kabupaten Klaten. Penelitian dilakukan di PDAM Kabupaten Klaten yang 

beralamat di Jl.Tentara Pelajar, Gayamprit, Klaten Selatan, Klaten ( 0272 ) 321834, 

Fax ( 0272 ) 320507, Telp.Aduan (0272) 320507, email : pdamkltn@yahoo.com, 

 Website : www.PDAMKLATEN.com. Subjek penelitian adalah karyawan di PDAM 

Kabupaten Klaten. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tentang 

pemberian kompensasi dan angket tentang kinerja karyawan PDAM Kabupaten 

Klaten dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data didahului dengan uji 

validitas dan reliabilitas variable X dan variable Y, kemudian diteruskan uji 

normalitas, dan uji jipotetsis menggunakan rumus korelasi dari Suharsimi Arikunto 

(2002: 243), dengan pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) release 19. Hasil penelitian berupa kesimpulan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi pemberian kompensasi terhadap 

kinerja karyawan di PDAM Kabupaten Klaten. Hal ini berarti hipotesis dalam 

penelitian ini terbukti, karena hasil analisis korelasi sederhana antara variabel 

motivasi pemberian kompensasi (X) terhadap kinerja karyawan di PDAM Kabupaten 

Klaten (Y) ditemukan nilai rxy sebesar 0,719, ini berarti korelasinya termasuk pada 

kategori berkorelasi kuat, maknanya bahwa sumbangan variabel motivasi pemberian 

kompensasi terhadap peningkatan kinerja PDAM Kabupaten Klaten adalah sebesar 

71,9%. 

 

 

Kata kunci: Motivasi pemberian kompensasi, kinerja karyawan  

  

 

mailto:pdamkltn@yahoo.com
http://www.pdamklaten.com/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang harus 

diperhatikan oleh suatu perusahaan. Sumber daya manusia merupakan motor 

penggerak jalannya perusahaan serta aset terpenting bagi perusahaan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, 

pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik 

tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Sumber daya manusia merupakan 

aset yang dapat meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan. 

Karyawan tentu saja mengharapkan adanya timbal balik yang berupa 

penghargaan atas kontribusi yang dilakukan karyawan terhadap perusahaan 

atau instansi-instansi. Pemberian kompensasi merupakan salah satu 

pelaksanaan fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang 

berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai 

pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Berkaitan dengan 

kompensasi, Tanto Wijaya dan Fransisca Andreani (2015), menjelaskan 

bahwa kompensasi dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja 

karyawan, oleh karena itu kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar 

dan adil, apabila kompensasi dirasakan tidak adil maka akan menim-bulkan 

rasa kecewa kepada karyawan, sehingga karyawan yang baik akan 

meninggalkan perusahaan. Rafi Jody Kurnia (2016), mengatakan bahwa 
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kurangnya perhatian atas pemberian kompensasi olehatasan juga membuat 

kinerja para menjadi menurun. 

Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi tidak langsung dan 

langsung. Kompensasi langsung terdiri dari pembayaran karyawan dalam 

bentuk upah, gaji, bonus atau komisi. Kompensasi tidak langsung (benefit) 

terdiri dari semua pembayaran yang tidak tercakup dalam kompensasi 

finansial langsung yang meliputi liburan, berbagai macam asuransi, jasa 

seperti perawatan anak atau kepedulian keagamaan dan lain sebagainya. 

Penghargaan non finansial seperti pujian, menghargai diri sendiri,pengakuan 

yang dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Inilah yang menjadi 

alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan.  

Hal tersebut membuat perusahaan lebih meningkatkan kinerja karyawan 

sehingga karyawan berkesempatan untuk mendapatkan kompensasi tidak 

langsung seperti fasilitas-fasilitas, asuransi-asuransi, tunjangan-tunjangan, 

uang pensiun dan lain-lain.(Sindonews.com, Jakarta) ditulis Jumat, 25 

Desember 2015 tentang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) 

mengatakan bahwa penyebab rendahnya kinerja buruh di Tanah Air karena 

upah yang masih rendah sehingga pekerja tidak berkeinginan meningkatkan 

produktivitas. Medi Prakoso (2016), berpendapat bahwa pemberian motivasi 

kerja terhadap karyawan dan perhatian mengenai kompensasi terhadap 

karyawan perlu dilakukan perusahaan agar kinerja karyawan semakin baik. 

Selain soal upah juga tentang jaminan sosial yang diberikan pemerintah 

dan penyelenggara juga dinilai belum menyentuh semua kalangan buruh. Ini 
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membuat peningkatan produktivitas bukan menjadi prioritas pekerja. Fajar 

Rahmawati (2016), berpendapat bahwa kinerja atau produktivitas sumber daya 

manusia juga dapat dipengaruhioleh banyak faktor diantaranya motivasi, 

kompesasi dan kepuasan kerja, salah satu yang menjadi pertimbangan kinerja 

karyawan adalah kompensasiyang adil dan motivasi yang sesuai. 

Produktivitas harus seiring dengan kesejahteraan, jaminan pensiunan, 

jaminan kesehatan dan jaminan sosial. Produktivitas harus ditingkatkan seiring 

dengan peningkatan. Dan untuk para pekerja di Tanah Air juga dinilai kalah 

bersaing karena tingkat pendidikan masih rendah. Untuk itu pemerintah 

diminta segera membenahinya.  

Dalam sebuah perusahaan baik yang bergerak dalam bidang produksi 

maupun jasa, berkembang atau tidaknya perusahaan tersebut tergantung pada 

kinerja dari karyawannya. Karena dengan adanya kinerja yang baik tentu saja 

akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan, karyawan serta bagi 

pelanggan organisasi maupun perusahaan tersebut. Perusahaan apapun 

bentuknya baik yang bergerak pada bidang produk maupun jasa akan 

berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan ini sangat 

bergantung pada sumber daya manusianya.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh 

mana pengaruh motivasi kerja dan kompensasi  terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Kabupaten Klaten. Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian 

terhadap permasalah tersebut dengan judul “Pengaruh Motivasi Pemberian 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di PDAM  Kabupaten Klaten”. 
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B. Alasan Pemilihan Judul  

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut: 

1. Alasan subyektif 

a. Terlihat kerja di PDAM Kabupaten Klaten hampir semua karyawan 

kerja dengan semangat  sehingga tertarik untuk mendekati melalui 

penelitian  

b. Menghemat waktu, tenaga dan biaya serta perusahaan satu wilayah 

dengan penulis sehingga mudah untuk mendapatkan data yang akurat. 

c. Penelitian di PDAM Kabupaten Klaten, relevan dengan bidang studi 

yang dipelajari penulis di Fakultas Ekonomi sehingga penelitian ini 

berkaitan dengan ketenaga-kerjaan di PDAM Kabupaten klaten  

sebagai materi penelitian  

2. Alasan obyektif          

a. Berkerja tanpa motivasi dan kompensasi tidak akan melakukan suatu 

pekerjaan dengan  maksimal  

b. Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menentukan perilaku seseorang termasuk perilaku kerja. Terutama 

yang berkaitan dengan motivasi dan kompensasi terhadap kinerja 

kerja karyawan di PDAM  Kabupaten Klaten. 

3. Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundamen yang mendasari 

perilaku kerja. Tidak muungkin dapat memotivasi kerja pegawai tanpa 

memperhatikan apa yang dibutuhkannya, terutama yang berkaitan 
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dengan motivasi pemberian kompensasi terhadap kinerja kerja 

karyawan di PDAM Kabupaten Klaten. 

 

C. Penegasan Judul 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka 

perlu diberi penegasan judul sebagai berikut : 

1. Motivasi adalah rangsangan keinginan dan pemberian daya penggerak 

yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai 

kepuasan. Hasibuan (2004:219).  

2. Kompensasi adalah bayaran yang diberikan perusahaan untuk dapat 

meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan 

yang kompetitif. Simamora (2006:514). 

3. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2000: 67).  

 

D. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan di PDAM Kabupaten Klaten, 

maka penelitian  kelak memfokuskan pada pengaruh motivasi dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan di PDAM Kabupaten Klaten.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
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E. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian  latar  belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian yang akan dilakukan yaitu : Adakah pengaruh  motivasi 

pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan di PDAM Kabupaten 

Klaten? 

 

F. Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan positif pasti memiliki tujuan yang positif juga. Adapun 

dalam penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai antara lain : Ingin 

mengetahui  pengaruh  motivasi pemberian kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di PDAM Kabupaten Klaten. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam menentukan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, terutama yang berhubungan dengan motivasi dan 

kompensasi karyawan. 

2. Bagi Karyawan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada 
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hubungannya dengan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berhubungan dengan motivasi dan kompensasi  karyawan. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian memberikan pengetahuan yang lebih mengenai ruang 

lingkup sumber daya manusia secara nyata khususnya mengenai 

pemberian motivasi, kompensasi  dan kinerja karyawan.  

4. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian 

bagi peneliti selanjutnya terutama yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia.  

H. Hipotesis Penelitian  

Menurut Sugiyono (2013:96), hipotesis merupakan jawaban sementara 

dari permasalahan yang akan diteliti. Hipotesis disusun dan diuji untuk 

menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat 

peneliti yang menyusun dan mengujinya. Maka hipotesis yang dapat 

dikemukakan adalah: Ada   pengaruh signifikan motivasi pemberian 

kompensasi terhadap kinerja karyawan di PDAM Kabupaten Klaten? 

 

I. Sistematika Skripsi 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul 

yang penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 
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Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Membahas tentang manajemen sumber daya manusia,  

motivasi dan kompensasi, kinerja karyawan serta 

penelitian terdahulu.  

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode-metode yang dilakukan 

dalam  penelitian serta gambaran umum perusahaan yang 

berisi tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta 

aspek-aspek kegiatan perusahaan. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang analisis data dan pembahasan yang 

berisi tentang penyajian data dan analisis data penelitian. 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Yang berisi kesimpulan dari seluruh bab skripsi yang ada 

dan saran-sarannya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian mengenai 

pengaruh yang positif signifikan antara motivasi pemberian kompensasi 

terhadap karyawan PDAM Kabupaten Klaten. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa setelah dilakukan analisis data ternyata ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi pemberian kompensasi terhadap 

karyawan. Hal ini berarti hipotesis dalam penelitian ini terbukti, karena 

hasil analisis korelasi sederhana antara variabel pemberian insentif (X) 

terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Klaten (Y) ditemukan nilai 

rxy sebesar 0,719, meskipun artinya berkorelasi kuat. 

 

B. Implikasi 

       Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, baik melalui studi 

kepustakaan, survey dan pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut:                                                                                                                                                                                        

        Hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti, karena hasil analisis 

korelasi sederhana antara variabel motivasi pemberian kompensasi 

terhadap karyawan terhadap kinerja karyawan di PDAM Kabupaten 

Klaten ditemukan korelasi r
xy

 sebesar 0,719 atau korelasi kuat Maka 

implikasinya bahwa hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja karyawan di 
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PDAM Kabupaten Klaten bukan hanya karena faktor motivasi pemberian 

kompensasi terhadap karyawan, 28,1% faktor kinerja karyawan di PDAM 

Kabupaten Klaten disebabkan kemungkinan oleh faktor lain, seperti 

pengaruh tempat kerja, pengaruh teman sekantor, pengaruh lingkungan, 

atau faktor yang lain. 

 

C. Saran 

1. Untuk masalah motivasi pemberian kompensasi terhadap karyawan, 

pertama: masih perlu meningkatkan jumlah kompnsasi yang diberikan 

kepada karyawan, seperti pemberian reward berupa bonus yang lebih 

menarik yang disesuaikan dengan kinerja karyawan, sehingga 

karyawan akan merasa lebih baik dalam bekerja dan dapat lebih 

termotivasi serta dapat meningkatkan kinerja karyawan, kedua: dalam 

motivasi pemberian kompensasi terhadap karyawan terhadap 

karyawannya harus mempertimbangkan pengalaman, pendidikan, 

tanggung jawab pekerjaan serta mengkonfirmasikan terlebih dahulu 

dengan karyawan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara karyawan 

sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

2. Untuk masalah kinerja karyawan, masih perlu adanya peningkatan 

hubungan yang baik antara pimpinan dengan karyawan, atau karyawan 

dengan karyawan, serta pimpinan perlu lebih sering memberikan 

motivasi kepada karyawan dalam bekerja. Para pimpinan perlu sering 

turun ke bawah menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan para 

bawahan/karyawan serta membimbing karyawan agar bekerja secara 
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baik, sehingga hal ini akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk 

bekerja lebih baik karena merasa mendapat dukungan dari pimpinan 

dalam menjalankan tugasnya. 
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