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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

suatu perusahaan, disamping faktor lain seperti modal oleh karena itu, sumber 

daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi organisasi sebagai salah satu fungsi dalam perusahaan. Sumber daya 

manusia mempunyai peranan yang semakin penting dijaman sekarang ini 

disebabkan karena perubahan pandangan terhadap karyawan, jika dulu karyawan 

cenderung sering ditekan untuk mendorong efisiensi, tetapi pandangan saat ini 

menganggap karyawan sebagai salah satu partner untuk mencapai tujuan 

organisasi.  Jadi dapat dikatakan sumber daya manusia mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam suatu perusahaan, karena sukses tidaknya suatu perusahaan 

sangat tergantung dari sumber daya manusianya. 

Pentingnya peranan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan agar dapat 

dimanfaatkan seefektif mungkin, maka diperlukan cara-cara untuk menggerakan 

agar manusia atau para karyawan mau meningkatkan kinerjanya dan 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya secara maksimal. Salah satu cara 

yaitu dengan meningkatkan motivasi berupa pemberian kompensasi sebagai hasil 

balas jasa dari semua usaha yang telah dilakukan untuk perusahaan, karena setiap 

orang yang bekerja pada organisasi tidak lepas dari motif keuntungan atau 

manfaat yang diperoleh dari bekerja. Dengan adanya pemberian kompensasi 

diharapkan dapat membangkitkan kemampuan terbaiknya untuk perusahaan. 

Menurut Davis dan Werther (1996) kompensasi mengandung arti tidak hanya 

dalam bentuk finansial saja. Bentuk finansial langsung berupa upah, gaji, komisi 

dan bonus. Sementara yang tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang 

cuti, uang pensiun, pelatihan, dan sebagainya. Selain itu bentuk bukan finansial 

berupa unsur-unsur jenis pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Bentuk unsur 

pekerjaan meliputi tanggung jawab, perhatian dan penghargaan dari pimpinan, 
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sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa kenyamanan kondisi kerja, 

distribusi pembagian kerja, dan kebijakan perusahaan.  

Selain itu kinerja karyawan dipengaruhi oleh kepemimpinan yang dapat 

memotivasi, mengarahkan dan memberi contoh kepada karyawan. Menurut 

Martoyo (2007) kepemimpinan adalah keseluruhan aktifitas dalam rangka 

mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

yang memang diinginkan bersama. Peran pemimpin dalam suatu perusahaan 

sangat diharapkan dalam menciptakan rasa keadilan bagi karyawan, karakteristik 

pemimpin akan berpengaruh terhadap iklim kerja dalam suatu perusahaan. 

Seorang pemimpin akan berusaha mempengaruhi karyawannya agar dapat 

melakukan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, di antaranya 

dengan memberikan pujian, memberikan hadiah dan penghargaan tertentu, 

melakukan tindakan korektif, bahkan yang menggunakan cara memberikan 

tekanan terhadap karyawannya. 

Kompensasi dan kepemimpinan penting untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam suatu perusahaan. Kinerja bukan hanya menjelaskan tentang 

hasil pekerjaan, melainkan juga menjelaskan tentang proses pekerjaan 

berlangsung. Sesuai pengertian yang dikemukakan oleh Wibowo (2007) bahwa 

kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. 

Hal ini menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berkewajiban menilai hasil 

pekerjaan karyawan tetapi juga mengawasi prosesnya. Apabila sebuah proses 

berjalan dengan baik maka hasilnya akan baik pula.  

Kabupaten Badung merupakan salah satu dari sembilan kabupaten yang ada di 

Bali. Perkembangan proyek sekarang terutama di Kabupaten Badung terus 

meningkat sejalan dengan permintaan dan kebutuhan dari pemilik proyek, yang 

tidak lepas dari perkembangan permasalahan selama masa proyek berlangsung. 

Sebuah proyek terdiri dari lingkup pekerjaan yang spesifik, waktu proyek yang 

telah ditetapkan dan biaya anggaran proyek. Dimana salah satu atau ketiganya 

dapat mengalami perubahan selama masa proyek berlangsung. Pada pelaksanaan 

konstruksi proyek tidak dapat dihindari adanya perubahan pekerjaan. Perubahan 

pada proyek bisa jadi merupakan salah satu bagian yang paling sulit pada 

pelaksanaan konstruksi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

adalah bagaimanakah pengaruh kompensasi dan kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada perusahaan  jasa konstruksi di Kabupaten Badung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kompensasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan  jasa konstruksi di Kabupaten Badung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui pengaruh kompensasi dan kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada perusahaan jasa konstruksi di Kabupaten Badung. Selain itu 

manfaat dari penelitian ini untuk memperkaya pengetahuan dalam pengembangan 

ilmu teknik sipil pada umumnya dan manajemen konstruksi pada khususnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Perusahaan jasa konstruksi yang berada pada kualifikasi K3-M2 di wilayah 

Kabupaten Badung. 

2. Variabel kompensasi yang akan diteliti adalah mengenai kompensasi 

finansial. 

3. Variabel kepemimpinan yang akan diteliti adalah mengenai gaya 

kepemimpinan. 

4. Variabel kinerja yang akan diteliti adalah kerja sama antar karyawan dan 

pimpinan. 

5. Analisis data :  

 Uji Instrument/ Kuesioner : Uji reliabilitas dan Uji validitas 

 Menganalisis hubungan kompensasi dan kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan : Analisis regresi linier berganda, Analisis korelasi 

berganda,  analisis determinasi , Uji f dan Uji t di bantu dengan 

program SPSS 


