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ABSTRAKSI 
 

 Sumber daya manusia dapat dipandang sebagai faktor yang sangat penting 
sebab segala inovasi akan direalisir dalam upaya mewujudkan tujuan perusahaan. 
Dalam pencapaian tujuan tersebut, perusahaan memerlukan suatu prestasi kerja 
kepada sumber daya manusianya. Permasalahan yang berhubungan dengan karyawan 
dan sumber daya manusia adalah motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi 
secara simultan dan secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan pada PT Gudang 
Garam Direktorat Grafika di Sidoarjo. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian cetak offset 
pada PT Gudang Garam Direktorat Grafika Di Sidoarjo berjumlah 355 orang dan 
sampel yang digunakan sebanyak 188 orang. Sedangkan teknik sampel yang 
digunakan adalah Proportional Sampling. Penelitian ini menggunakan  jenis data 
primer dan sumber data yang digunakan adalah data internal. Pengumpulan data 
menggunakan yang digunakan dalam peelitian ini adalah kuesioner (angket). Teknik 
analisis  yang digunakan dalam penelitian ini regresi linier berganda. Variabel 
dependen (terikat) yaitu prestasi kerja (Y) dan variabel independen (bebas) yaitu 
motivasi kerja (X1), disiplin kerja (X2) dan kompensasi (X3). 
 Hasil analisa data menunjukkan bahwa secara simultan diketahui F hitung lebih 
besar dari pada ( ≥ ) F tabel, maka H0 ditolak sehingga dapat diambil kesimpulan 
bahwa semua variabel bebas Motivasi Kerja (X1), Disiplin Kerja (X2), Kompensasi 
(X3) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Prestasi Kerja (Y) dan 
secara parsial Motivasi diketahui thitung lebih besar dari ttabel, Disiplin Kerja diketahui 
thitung  lebih besar dari ttabel , dan Kompensasi diketahui thitung lebih besar dari ttabel , 
maka H0 ditolak sehingga kesimpulannya secara parsial variabel Motivasi Kerja (X1), 
Disiplin Kerja (X2) dan Kompensasi (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
Pretasi Kerja (Y). Dari hasil pengujian secara parsial tersebut juga dapat disimpulkan 
bahwa variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap prestasi kerja 
karyawan adalah kompensasi dan variabel yang mempunyai pengaruh paling kecil 
adalah Motivasi Kerja. 
 
 
Kata Kunci : Motivasi, Disiplin Kerja, Kompensasi dan Prestasi Kerja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan dalam setiap organisasi mempunyai prinsip kelangsungan hidup 

usaha dengan menekankan pada kualitas dari usaha baik dalam organisasi bisnis 

maupun organisasi non bisnis adalah merupakan salah satu asumsi dasar dari 

organisasi perusahaan. Dalam hal ini keberadaan dan keterlibatan suatu sumber 

daya manusia adalah faktor yang sangat penting dan erat hubunganya dalam 

mengelolah dan mengembangkan faktor produksi yaitu : manusia (man), uang 

(money), bahan baku (material), mesin (machine), dan pasar (market). 

Sukses tidaknya perusahaan tergantung dari kreativitas sumber daya 

manusianya. Untuk itu hal utama yang harus diperhatikan oleh suatu perusahan 

dalam sumber daya manusia yaitu karyawan sebagai faktor yang mempengaruhi 

maju tidaknya suatu perusahan. Maka perusahaan yang ingin meningkatkan prestasi 

guna memajukan perusahaan harus mempunyai komitmen terhadap perkembangan 

kualitas sumber daya manusia. 

Karyawan sebagai sumber daya manusia dari suatu perusahaan perlu 

dikelolah secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan 

pegawai dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan 

tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara 

produktif. Permasalahan yang berhubungan dengan prestasi kerja dan sumber daya 

manusia adalah pemberian motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi. 
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Manusia termasuk karyawan yang terpenting dan paling menentukan bagi 

kelancaran jalannya proses manajemen, maka hal-hal yang berhubungan dengan 

motivasi perlu mendapat perhatian yang sunggu-sunggu dari setiap pimpinan guna 

keberhasilan suatu organisasi. Motivasi tersebut harus diiringi dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, maka karyawan 

tersebut diharapkan dapat menggerakkan dan mengarahkan segala sumber daya 

manusia yang dimiliki untuk mengoptimalkan prestasi kerja. Untuk dapat 

memotivasi seseorang diperlukan pemahanan tentang bagaimana proses 

terbentuknya motivasi. Pada dasarnya motivasi adalah merupakan bagian dari 

perilaku organisasi yang menyangkut dorongan yang memberikan semangat kerja 

kepada pegawai untuk berperilaku dan untuk mencapai tujuan dalam sebuah 

organisasi yang telah ditentukan. 

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil dan dapat 

memberikan andil positif terhadap semua kegiatan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, setiap karyawan diharapkan memiliki disiplin kerja yang tinggi sehingga 

nantinya akan meningkatkan semangat kerja karyawan. Disiplin kerja merupakan 

hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak manajemen, perusahaan 

menginginkan setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. Tindakan disiplin harus tegas dalam 

pelaksanaannya, meskipun perusahaan menginginkan agar keinginan karyawan 

dapat terintegrasikan dengan tujuan perusahaan mencoba memahami berbagai 

tingka laku manusia, bukan berarti bahwa manajemen harus menuruti kehendak 

karyawan. Selama perusahaan telah mempunyai peraturan dan telah disepakati 
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bersama maka pelanggaran terhadap peraturan harus dikenakan tindakan yang 

harus dipertanggung jawabkan (sanksi atau hukuman). 

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, hal utama yang harus 

diperhatikan seorang manajer ialah memberikan kompensasi untuk membangkitkan 

gairah kerja karyawan, tidak hanya berupa gaji pokok yang diterima karyawan 

tetapi juga gaji lain yang berupa uang seperti halnya tunjangan, hasil lembur dan 

bonus. Walaupun seseorang bekerja tanpa mengharapkan uang, itu bukan berarti 

individu tersebut tidak membutuhkan uang tetapi karena kebutuhan akan pemilikan 

uang telah terpenuhi melalui hal-hal lain, misalnya mendapatkan tunjangan, hasil 

lembur, bonus dan lain-lain. 

Organisasi mengharapkan kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan 

yang lebih besar, Jika kinerja karyawan lebih bagus dan produktif agar perusahaan 

dapat memperoleh keuntungan didalam suatu organisasi. Namun yang sering 

terlihat adalah sebaliknya, karyawan yang diberikan penghasilan besar bisa 

memiliki anak buah yang akan membantu pekerjaannya dan ia lebih senang 

mendelegasikan tugasnya kepada anak buahnya. Hal yang sebaliknya juga mungkin 

terjadi dimana seorang karyawan yang merasa upah yang diberikan tidak 

mencukupi, maka ia akan bermalas-malasan dalam menjalankan tugasnya dan tidak 

mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya.    

Dengan adanya motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi merupakan hal 

yang pokok untuk mencapai suatu prestasi kerja, perusahaan dalam pemeliharaan 

kelangsungan hidup diperusahaan dimana perusahaan memiliki standar penilaian 
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kerja yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada perusahaan 

tersebut. 

Lembaga Penyiaran Pertelevisian Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) 

adalah stasiun televisi pertama di indonesia milik Pemerintah yang bergerak di 

bidang telekomunikasi yaitu pertelevisian . Perusahaan ini sangat mengandalkan 

peranan aktif seluruh sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan kinerja 

karyawan. Dan jumlah karyawan LPP TVRI Jawa Timur Bagian Pemasaran 

sebagai Berikut : 

   Daftar Karyawan LPP TVRI Jawa Timur Bagian Pemasaran 

Nama Karyawan Jabatan Laki-laki Perempuan 

Drs. Isnaeni Saufat Kabag Pemasaran          I         - 

Drs. Badrul Hilal, M.M. Karyawan          I         - 

Erni Mawarlisa, S.H. 
M.H. 

Karyawan          -         I 

Hari Prianto, S.E. Karyawan          I         - 

Riyanto, S.E. Karyawan          I         - 

Tri Muryono, B.A. Karyawan          I         - 

Ismail, S.H. Karyawan          I         - 

Haryoto, Bsc Karyawan          I         - 

Anang Subiyanto Karyawan          I         - 

Ratih Dewayani, S.T. Karyawan          -         I 

Cahya Munggaran Karyawan          -         I 

Jumlah Karyawan 
        8         3 

                      11 
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. Sumber daya manusia sangat berperan pada keberhasilan suatu perusahaan, 

terutama dalam memberikan kualitas pada konsumen. Mengingat pentingnya faktor 

yang mempengaruhi  prestasi kerja karyawan, hal ini dapat dijadikan sebagai 

pedoman bagi LPP TVRI untuk lebih meningkatkan kinerja dari pada karyawannya 

untuk menghadapi persaingan. Sesuai dengan program kerja LPP TVRI yaitu 

bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan kualitas 

industri. Serta meningkatkan kuantitas dan kemampuan sumber daya manusia 

Secara teoritis semakin besar motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi 

yang diberikan akan menjadi dorongan pribadi seseorang untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawan. Selain motivasi kerja, disiplin kerja dan kompensasi 

merupakan faktor intern yang harus diperhatikan oleh LPP TVRI Jawa Timur di 

Surabaya dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Untuk menunjang 

terlaksananya disiplin kerja yang tertib dan teratur, disamping itu pimpinan 

hendaknya memperhatikan kebutuhan karyawannya seperti kompensasi. Apabila 

kebutuhan karyawan terpenuhi, maka dimungkinkan hal itu akan dapat mendorong 

karyawan untuk lebih bermotivasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab yang menjadi kewajiban serta dapat meningkatkan prestasi kerja 

karyawan. Karyawan dapat tumbuh dengan baik dan terarah sehingga diharapkan 

prestasi karyawan akan meningkat sehingga tujuan organisasi bisa tercapai. 

Berdasarkan uraian diatas maka penilitian ini berusaha untuk mengetahui 

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan dengan 

mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 
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Karyawan (Studi Kasus Karyawan Bagian Pemasaran di LPP TVRI  Jawa 

Timur).” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi, disiplin kerja dan kompensasi secara simultan berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan pada LPP TVRI Jawa Timur ? 

2. Apakah motivasi, disiplin kerja dan kompensasi secara parsial berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan pada LPP TVRI Jawa Timur ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi, disiplin kerja dan 

kompensasi secara simultan terhadap prestasi kerja karyawan pada LPP TVRI 

Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi , disiplin kerja dan 

kompensasi secara parsial terhadap prestasi kerja karyawan pada LPP TVRI 

Jawa Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan bukti secara empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap prestasi kerja karyawan dan penelitian ini di harapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan teori manajemen sumber 

daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan sebagai masukan bagi pihak manajemen perusahaan 

dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. 
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