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MOTTO 

Lakukan peran hidupmu dengan baik dan maksimal 

-Anonim- 

 

Pintu kemudahan tidak akan bisa kita temukan jika mata kita hanya fokus pada 

kesulitan 

-Anonim- 
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ABSTRAK 

“ ANALISIS MOTIVASI, KOMPENSASI DAN KOMITMEN TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN FREELANCE DI CV INDOKARYA PERSADA 

YOGYAKARTA” 

 
 

Oleh : 

WAHYU SAPUTRO 

1721100069 

Dalam era globalisasi perkembangan pesat terjadi pada hampir semua 

sektor. Kemajuan pada berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, telekomunikasi, 

teknologi informasi, jaringan transportasi dan sektor-sektor kehidupan lainnya 

mengakibatkan perusahaan / organisasi dituntut untuk lebih kompetitif dalam 

pengelolaan usaha. Perusahaan harus memiliki manajemen sumber daya manusia 

yang baik karena keberhasilan manajemen  tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia, yaitu kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi, kompensasi dan komitmen terhadap kinerja karyawan 

freelance di CV Indokarya Persada Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan freelance di CV Indokarya Persada Yogyakarta. Sampel 

penelitian ini berjumlah 80 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel random sederhana (simple random 

sampling) dengan membagikan kuisioner kepada responden. Analisis data 

menggunakan regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari 

dua variabel. Pengujian statistik dengan Uji F (simultan) dan Uji T (parsial). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi, kompensasi, dan 

komitmen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan freelance 

di CV Indokarya Persada Yogyakarta sebesar 18,1%, sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak masuk dalam model. Sedangkan secara parsial, hanya 

variabel motivasi yang berpengaruh terhadap  kinerja karyawan freelance di CV 

Indokarya Persada Yogyakarta.  

 
 
 
 
Kata Kunci : Motivasi, Kompensasi, Komitmen dan Kinerja Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi perkembangan pesat terjadi pada hampir 

semua sektor dan berbagai perubahan sering mewarnainya, bahkan 

pepatah mengatakan sesuatu yang pasti di dunia ini adalah perubahan. 

Kemajuan pada berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, 

telekomunikasi, teknologi informasi, jaringan transportasi dan sektor-

sektor kehidupan lainnya, sehingga mengakibatkan perusahaan / organisasi 

dituntut untuk lebih kompetitif dalam pengelolaan usaha. 

Perusahaan harus memiliki manajemen sumber daya manusia yang 

baik, hal itu terkait sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri 

bagi manajemen, karena keberhasilan manajemen  dan  yang lainnya 

tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sumber daya manusia 

merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan. 

Hal itu berdasarkan asumsi bahwa sumber daya manusia adalah 

modal dasardalam proses pembangunan yang menempati posisi paling 

strategis, sebab sebagai tenaga kerja adalah sumber daya perusahaan  yang 

perlu di perhatikan dalam perkembangan usaha. Apalagi dalam kondisi 

seperti saat ini yaitu adanya wabah virus corona-19 membuat beberapa 

pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) terpuruk (dilansir 

dari rri.co.id, 10 April 2020). Dengan demikian, tenagakerja diberikan 
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perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap 

kesejahteraannya. 

BPS mencatat total penganggur per Februari 2020 adalah  6,88 juta 

orang (dilansir dari tirto.id). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa 

negara yang sedang maju seperti Indonesia masih dalam proses 

peningkatan sumber daya manusia, berbagai cara diterapkan guna 

menekan turunnya pengangguran seperti mendorong Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah yang merupakan bagian terbesar dalam perekonomian 

nasional. 

UMKM selama ini terbukti dapat diandalkan sebagai katup 

pengaman di masa krisis, melalui mekanisme penciptaan kesempatan kerja 

dan nilai tambah. Keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan UMKM 

berarti memperkokoh bisnis perekonomian masyarakat. 

Hal ini akan membantu mempercepat proses pemulihan 

perekonomian nasional, dan sekaligus sumber dukungan nyata terhadap 

pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dikatakan 

sebelumnya bahwa salah satu cara untuk meningkatkan keunggulan 

perusahaan adalah sumber daya manusia yang kompeten, sehingga banyak 

perusahaan yang menggunakan karyawan lepas (freelance). Karyawan ini 

dapat dikatakan sebagai karyawan yang mempunyai kebebasan terhadap 

perilakunya. Freelance mempunyai beberapa kekurangan dan keuntungan. 

Kekurangan menjadi freelance yakni tidak ada kepastian akan pendapatan 

setiap bulan, siap bekerja dihari libur, mengerjakan hal sendiri, sedangkan 
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keuntungan menjadi freelance yakni fleksibel waktu, tidak perlu mendapat 

tekanan dari atasan atau perusahaan, serta pendapatan yang besar. Akan 

tetapi banyak perusahaan terkadang kurang mengetahui kualitas karyawan 

freelance itu sendiri. Padahal baik tidaknya atau sukses tidaknya 

perusahaan ditentukan oleh karyawannya. 

CV Indokarya Persada merupakan UMKM yang bergerak di 

bidang penyedia kebutuhan masjid. CV Indokarya Persada memiliki 

jumlah karyawan freelance lebih banyak dibandingkan dengan karyawan 

tetap, sehingga bisa diasumsikan karyawan freelance disini merupakan 

tonggak dalam proses marketing service pada perusahaan tersebut. 

Namun, dengan menggunakan karyawan freelance dapat menimbulkan 

permasalahan baru dalam proses kinerja karyawan. Sisi positif  yang 

ditimbulkan oleh penggunaan karyawan freelance salah satunya adalah 

dapat menekan anggaran, sedangkan sisi negative yang ditimbulkan dapat 

berupa ketidak sesuaian antara kompensasi, komitmen, motivasi dan  

kemampuan yang dimiliki karyawan freelance, hal ini pula yang dapat 

menimbulkan kinerja dari karyawan freelance tersebut dirasa kurang 

efektif serta dapat menimbulkan citra perusahaan menjadi jelek. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

beberapa karyawan freelance yang tidak berkenan disebutkan namanya 

mengatakan, “kurangnya dorongan motivasi terhadap usaha-usaha kerja 

keras karyawan freelance, belum adanya perhatian dan pengarahan yang 

dilakukan oleh atasan langsung, dan adanya keraguan serta kurangnya 



4 

 

 

 

kepercayaan atasan terhadap kinerja karyawan, sehingga karyawan 

freelance kurang bersemangat dan menurunnya target yang mengakibatkan 

kinerja menurun”. Untuk itu perusahaan dalam hal ini pimpinan wajib 

memperhatikan karyawan, mengarahkan serta memotivasi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Kinerja karyawan juga dapat ditingkatkan melalui kompensasi. 

Menurut Handoko (2010) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima 

para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Perusahaan biasanya 

merancang dan mengadminitrasikan kompensasi karyawan. Bila 

kompensasi diberikan secara benar, para karyawan akan lebih terpuaskan 

dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Kompensasi 

penting bagi karyawan sebagai individu, karena besaran kompensasi 

mencerminkan ukuran nilai kerja itu, bila karyawan memandang 

kompensasi mereka tidak memadai, prestasikerja, motivasi, komitmen dan 

kepuasan kerja mereka akan turun yang berdampak kepada kinerja serta 

input yang didapat perusahaan. 

Motivasi karyawan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan itu sendiri. Tanpa adanya motivasi, karyawan tersebut tidak 

memiliki semangat, serta daya dorong dalam melakukan segala tugas yang 

diberikan. Secara umum karyawan bekerjakarenadidoronguntuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut 

maka karyawan secara focus dapat menjalankan tugas dan  
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tanggungjawabnya. Untuk itu, dibutuhkan suatu dorongan bagi pegawai 

dalam suatu organisasi. Dorongan itu motivasi. 

Komitmen dalam berorganisasi juga tidak kalah penting bagi 

perusahaan, komitmen merupakan sikap para karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Keberhasilan dalam 

mengelola suatu organisasi ditentukan  juga dengan keberhasilan dalam 

mengelola sumber daya manusia yang ada. Tinggi rendahnya komitmen 

yang dimiliki karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja 

sangatlah menentukan dalam pencapaian kinerja perusahaan. Pemahaman 

akan komitmen kerja sangatlah penting bagi organisasi agar tercipta 

kondisi kerja yang kondusif sehingga organisasi dapat berjalan secara 

efektif dan se-efisien mungkin. 

Menyikapi fenomena yang digambarkan serta berdasarkan uraian 

di atas, maka peneliti mengambil judul sebagai berikut: 

“ANALISIS MOTIVASI, KOMPENSASI DAN KOMITMEN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN FREELANCE PADA CV 

INDOKARYA PERSADA YOGYAKARTA” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas 

maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Di CV 

Indokarya Persada Yogyakarta? 
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2. Adakah pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan Di CV 

Indokarya Persada Yogyakarta? 

3. Adakah pengaruh Komitmen terhadap Kinerja Karyawan Di CV 

Indokarya Persada Yogyakarta? 

4. Adakah pengaruh motivasi kerja, kompensasi dan komitmen terhadap 

kinerja Karyawan Di CV Indokarya Persada Yogyakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Di CV Indokarya Persada 

Yogyakarta. 

2. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh Kompensasi 

terhadap Kinerja Karyawan Di CV Indokarya Persada Yogyakarta. 

3. Untuk menganalisis dan menguji seberapa besar pengaruh Komitmen 

terhadap Kinerja Karyawan Di CV Indokarya Persada Yogyakarta 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompensasi dan komitmen 

terhadap kinerja Karyawan Di CV Indokarya Persada Yogyakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang terkait: 

1. Bagi CV Indokarya Persada Yogyakarta 

Sebagai masukan dan saran yang dapat digunakan dalam meningkatan 

kinerja organisasi melalui motivasi kerja ,kompensasi dan komitmen. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam 

penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam 

perkulihan pada keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

3. Bagi Akademisi 

Sebagai bahan masukkan untuk penelitian lanjutan tentang masalah 

sumber daya manusia di masa mendatang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari 80 sampel 

karyawan freelance di CV Indokarya Persada Yogyakarta, yang telah 

dijelaskan dalam analisis data yang terdapat dalam bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji t menjelaskan bahwa variabel motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan Di CV Indokarya Persada 

Yogyakarta. Hasil ini dibuktikan dengan t hitung motivasi lebih besar 

dari t tabel yaitu 3,584 > 1,99167 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,001 dimana nilai tersebut kurang dari tingkat signifikansi 0,05. 

2. Hasil uji t menjelaskan bahwa variabel kompensasi tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan Di CV Indokarya Persada 

Yogyakarta. Hasil ini dibuktikan dengan t hitung kompensasi lebih 

kecil dari t tabel yaitu 1,136 < 1,99167 dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,260 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 

0,05. 

3. Hasil uji t menjelaskan bahwa variabel komitmen tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan Di CV Indokarya Persada 

Yogyakarta. Hasil ini dibuktikan dengan t hitung komitmen lebih kecil 
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dari t tabel yaitu -1,572 < 1,99167 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,120 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. 

4. Motivasi kerja, kompensasi dan komitmen secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja Karyawan Di CV Indokarya Persada 

Yogyakarta, Hal ini dibuktikan dengan nilai dari F hitung sebesar 

5,589 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,723 atau dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,002 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0,05. 

5. Koefisien Determinasi ( R square ) pada penelitian ini adalah 0.181 

atau 18,1% yang berarti menunjukkan variabel motivasi, kompensasi 

dan komitmen mempengaruhi variabel kinerja karyawan sebesar 

18,1% dan sisanya dari variabel yang tidak diteliti. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka 

disampaikan beberapa saran bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Kuisioner penelitian lebih menyesuaikan kondisi dan kemampuan 

responden, serta memastikan informasi yang didapat dari 

responden merupakan kondisi yang sebenarnya. 

b. Sebaiknya pengumpulan data dalam penelitian tidak hanya 

menggunakan kuisioner, tetapi bisa menambah teknik 

pengumpulan data misalnya dengan melakukan wawancara 

langsung. 
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c. Menambahkan variabel penelitian agar informasi yang didapat 

lebih kredibel. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Dalam penelitian ini faktor komitmen menjadi instrumen yang 

sangat perlu di perbaiki, supaya perusahaan lebih meningkatkan 

komitmen karyawan. 

b. Meningkatkan dukungan dan kepuasan kerja dengan cara 

mendesain pekerjaan lebih baik dan menarik, serta memungkinkan 

karyawan freelance untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang 

dimilikinya. 

C. Keterbatasan 

Keterbatasan yang mempengaruhi penelitian ini : 

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuisioner, 

sehingga peneliti tidak dapat mengontrol responden dan informasi 

yang didapat tidak bisa menjawab seluruh instrument penelitian. 

2. Penelitian hanya terbatas pada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, yaitu motivasi, kompensasi, dan komitmen. 
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