
 
 
 

 

i 
 

PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI CV. AZZAHRO PEDAN 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Sebagaian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen 

Universitas Widya Dharma 

 

Peminatan : 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

 

Diajukan Oleh : 

BANGKIT BARI AJI PUTRA 

NIM : 1121103360 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

2015 

 



 
 
 

 

ii 
 

  



 
 
 

 

iii 
 

  



 
 
 

 

iv 
 

  



 
 
 

 

v 
 

PERSEMBAHAN 

 

Especially Thanks FOR…Allah SWT yang Maha Segalanya !!!!!!! tim supporter 

yang ikut menjadi saksi penciptaan skripsi saya, maupun yang selalu membantu 

saya, mereka adalah : 

 Wanita tangguh Ibu Hj. Riadul Jannah yang selaku ibu kandung saya yang 

agak galak tetapi usaha dan doanya tak pernah putus buat anak-anaknya. 

“Amiiiiiin”. 

 Buat pasangan pengantin baru Sony Indrawan dan Silmi Cahya Pradini 

selaku kakak-kakak saya yang baik , terima kasih fasilitasnya yang 

menjadikan saya sampai saat ini, semoga kalian semakin oke. 

 Viaaaaaa trisnawati,, kamu adalah via yang selalu ada buat aku, yang selalu 

dating saat kupanggil namanya 3x. 

 Tim seperjuangan yang selalu ada, yang selalu memberi hiburan, 

…………apapun itu “kita adalah keluarga”. Semoga kalian berada di jalan 

yang benar. 

 Dan buat yang tidak tercantumkan, kalian tetap selalu di ingat kebaikanya 

oleh Allah SWT. Amin. 

 Buat Steven Gerrard yang menjadi inspirasi saya. 

 

 

 



 
 
 

 

vi 
 

MOTTO 

 

1. Doa + usaha = Hasil 

2. 1% adalah inspirasi dan 99% adalah keringat. Tak ada yang bisa 

menggantikan kerja keras 

3. Jadikan hidupmu lebih berarti 

(penulis) 
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ABSTRAK 

 

Bangkit Bari Aji Putra, NIM. 1121103360.Fakultas Ekonomi Jurusan 

Manajemen. Judul :   “PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN  C.V AZZAHRO PEDAN”. 

 Sumber daya manusia merupakan sektor sentral dan penting dalam rangka 

pencapaian tujuan di suatu perusahaan, karena adanya skill dan kualitas sumber daya 

manusia mampu mengerakan perusahaan dengan baik dan benar, tanpa ada faktor 

tersebut mustahil perusahaan akan mencapai target yang sudah ditentukan. Faktor lain 

yang sangat penting bagi karyawan di dalam perusahaan adalah adanya kompensasi 

sebagai timbal balik dari waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh karyawan. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara 

kompensasi dengan kualitaskinerja karyawan di C.V Azzahro Pedan. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kompensasi dengan kualitas 

kinerja karyawan di C.V Azzahro pedan ? 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara wawancar kepada responden, mengunakan angket atau lembar kuisioner, dan 

observasi. Kemudian data yang sudah terkumpul lalu akan di analisis dengan 

menggunakan teknik statistik dengan rumus korelasi product moment. 

 Berdasarkan dari hasil yang sudah di analisa, dapat disimpulkan bahwa 

pengaruh kompensasi terhadap kualitas kinerja karyawan di perusahaan C.V Azzahro 

Pedan adalah sangat tinggi pengaruhnya. Hal ini di dasarkan pada hasil analisis yang 

sudah diteliti oleh peneliti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan 

untuk mencapai tujuanya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat 

dikategorikan menjadi empat tipe sumber daya, sumber daya finasial, fisik, 

manusia, dan teknologi. Sumber daya finansial merupakan salah satu unsur 

penting yang, yaitu berupa modal atau saham. Sumber daya fisik merupakan 

sumber daya yang menyangkut penunjang secara fisik berdirinya sebuah 

perusahaan seperti alat-alat kelengkapanya. Sumber daya manusia merupakan 

sektor sentral dan penting dalam rangka pencapaian tujuan di suatu 

perusahaan, karena adanya skill dan kualitas sumber daya manusia mampu 

mengerakan perusahaan dengan baik dan benar. Sedangkan sumber daya 

teknologi merupakan unsur penunjang penting dalam mengerakan 

perusahaan, karena dengan adanya kelengkapan teknologi akan memudahkan 

berjalanya perusahaan. Perusahaan yang terletak di desa Pedan ini 

memproduksi berbagai alat peraga pendidikan yang kebanyakan membuat 

ayunan, prosotan, jungkat jungkit, puzzle, kursi dan meja belajar, dan masih 

banyak alat lainya. Di desa Pedan merupakan sentral industri alat peraga 

pendidikan yang tingkat persaingan bisnisnya sangat ketat, karena hampir 

setiap rumah memproduksi alat peraga tersebut. Kelangsungan sebuah 

perusahaan bisa dilihat dari hasil produksinya, jika produksinya berkualitas 
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dan harganya bersaing maka bisa dikatakan perusahaan tersebut akan 

bertahan lama dan berkembang atau maju. Tidak sedikit perusahaan yang 

bangkrut akibat rendahnya SDM yang terlibat dalam perusahaan tersebut dan 

sulitnya memasarkan hasil produksinya. Tingginya gaji dan adanya bonus 

atau insentif yang diberikan pihak perusahaan berdampak pada motivasi kerja 

karyawan yang tinggi. Motivasi yang tinggi itu sangat berdampak pada 

kinerja dimana dalam pelaksanaan kerja karyawan. Hal ini nampak pada 

produktifitas karyawan yang meningkat serta meningkatnya omset di 

perusahaan tersebut. Berkaitan hal tersebut di atas diketahui bahwa tingginya 

motivasi kerja dan terciptanya kepuasan kerja akan mempengaruhi kinerja 

atau produktifitas kerja sebagai akibat tingginya upah yang diterima. Salah 

satu upaya yang ditempuh pihak manajemen perusahaan untuk meningkatkan 

motivasi hal gaji. Di perusahaan ini kompensasi selain gaji pokok sangat 

jarang diberikan kepada karyawan seperti tunjangan kesehatan, sehingga 

sangat mempengaruhi kualitas kerja karyawan. Pemberian kompensasi diluar 

gaji pokok biasanya diberikan pada saat akhir tahun atau saat perusahaan 

tersebut mendapatkan banyak pemasukan. Untuk itulah penulis menyusun 

proposal ini guna meneliti pengaruh gaji karyawan terhadap kualitas kinerja 

karyawan. 

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa alasan penulis untuk menentukanjudul ini, antara lain : 
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1. Penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang adanya pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Kinerja karyawan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan sebuah 

perusahaan, sehingga perusahaan yang berkembang akan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. 

3. Kesejahteraan yang diberikan perusahaan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

 

C. Penegasan Judul 

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran penelitian ini, 

maka perlu diberikan penegasan atas istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian ini. 

1. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima sebagai balas jasa untuk 

kerja mereka ( T. Hani Handoko 2000:155 ). 

2. Kinerja karyawan sering diartkan sebagai pencapain tugas, dimana 

pegawai dalam bekerja harus sesuai dengan progam kerja organisasi 

untuk menunjukan tingkat kerja organisasi dalam mencapai visi, misi dan 

tujuan organisasi. 

3. C.V Azzahro adalah perusahaan yang berbasis industri yang berada di 

wilayah klaten, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia. 
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D. Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan 

kompensasi sehingga perlu diadakan pembatasan masalah agar fokus 

permasalahan lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan. Sehubungan 

dengan hal tersebut permasalahn dalam hal ini dibatasi : 

1. Kompensasi 

2. Kinerja karyawan 

 

E.  Perumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang tertulis di atas, maka munculah 

beberapa permasalahan, antara lain : 

1.    Adakah pengaruh kompensasi yang tinggi terhadap kinerja karyawan di 

C.V AZZAHRO Pedan ? 

2. Bagaimana  cara meningkatkan  kinerja karyawan di C.VAZZAHRO 

Pedan ? 

 

F.   Tujuan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat pengajuan skripsi. 

2. Untuk acuan dalam pendidikan dan akademik. 

3. Membantu menentukan proposi gaji karyawan untuk meningkatkan 

kwalitas kerja. 

4. Memahami tentang apa itu gaji. 

5. Memahami tentang apa itu kinerja karyawan. 
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G.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menguji lebih 

lanjut  hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya akibat adanya 

perubahan yang terjadi karena pengaruh waktu dan teknologi serta 

pengaruh perkembangan perekonomian. 

2. Bagi Pemerintah 

Sebagai pemangku kebijakan yang strategis diharapkan dengan adanya 

penelitian ini menjadi lebih peka terhadap karyawan dengan kebijakan-

kebijakan pemerintah sehingga keputusan yang ditetapkan terfokus pada 

penyelesaian masalah demi terciptanya kesejahteraan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan mampu memberikan 

pembenahan mekanisme gaji yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

4. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini agar kiranya dapat menambah wawasan 

penulis, memberikan pemahaman yang lebih banyak tentang peran tenaga 

kerja, pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan dan variabel-variabel yang 

berkaitan serta bahan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

H.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan awal dari sebuah penelitian yang 

bersifat terbukti tidak didapat dari hasil penulisan. Hipotesis yang diajukan, 
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yaitu : Adanya pengaruh yang signifiakan antara kompensasi dengan kinerja 

karyawan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktifitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksut. Perlu kiranya penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodolagi penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan pustaka berisi tentang pengertian manajemen 

SDM, pengertian kompensasi, jenis-jenis kompensasi, kinerja karyawan, 

factor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, prioritas kerja, 

supportive boss, bonus dan peta jalan penelitian (road map) 

BAB III. Metode penelitian berisi uraian terinci tentang bahan atau 

materi penelitian, alat penelitian, analisis data dan kesulitan-kesulitan berikut 

pemecahanya. 

BAB IV. Hasil dan pembahasan. Bagian ini menyajikan hasil 

penelitian. Hasil penelitian disajikan dengan tabel, gambar, dan bagan. 

Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

menginterprestasikan penemuan secara logis dan mengaitkan dengan sumber 

rujukan yang relevan. 
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BAB V. Simpulan dan saran berisi tentang rangkuman singkat atas 

hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada Bab V ini dituliska mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran 

yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kinerja karyawan di C.V 

Azzahro Pedan. 

A. Simpulan 

1. Kompensasi yang diberikan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan karyawan di C.V Azzahro Pedan. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin meningkatnya kompensasi maka kinerja karyawan akan 

semakain baik dan begitu juga sebaliknya. 

2. Seringnya pemberian kompensasi selain gaji pokok, memberikan efek 

positif terhadap kondisi perusahaan itu sendiri. Hal ini menunjukan selain 

gaji pokok, ada hal-hal lain yang membuat karyawan bisa meningkatkan 

kinerjanya sehingga bisa terus berkembang yaitu dengan memberikan 

kompensasi. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan di C.V Azzahro Pedan dimana hasilnya sudah 

dikemukakan, maka penulis akan menyampaikan saran yang kiranya 

bermanfaat untuk kedepanya : 
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1. Perlu agar perusahaan memberikan kompensasi dengan ketentuan-

ketentuan tertentu agar karyawan dapat bekerja dengan sungguh-

sungguh sehingga hasil yang diharapkan tercapai. 

2. Selain dengan memberikan kompensasi, kinerja pegawai dapat 

ditingkatkan dengan berbagai cara, misalnya dengan mengadakan 

pelatihan-pelatihan sumber daya manusia, sehingga pihak perusahaan 

ada upaya dalam meningkatkan kinerja pegawai yang dapat 

mengoptimalkan hasil produksi. 
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