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PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA (PUSRI)  

DI SURABAYA 
 

 
Heri Kiswanto 

Abstraksi  
 

Dalam mengimbangi kemajuan jaman yang semakin komplek,  perusahaan 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus untuk 
merespon perubahan dengan meminimalisasi pemborosan, dengan harapan 
nantinya dapat meningkatkan efisiensi kerja perusahaan itu sendiri. Karena 
perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak hanya bersaing dengan perusahaan-
perusahaan dalam negeri tetapi juga perusahan-perusahaan luar negeri. Untuk 
memenangkan persaingan tersebut suatu perusahan dituntut untuk bekerja sama 
secara efektif dan efisien. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan dalam 
menjalankan usahannya adalah kemampuan perusahaan dalam menciptakan 
keuntungan, yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan modal dan sumber daya 
yang dimiliki, sedangkan keuntungan hanya dapat diraih apabila aktivitas 
perusahaan dapat berjalan secara efesien. Dengan demikian tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 
karyawan pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). 

Variabel yang digunakan dalam pada penelitian ini adalah kompensasi 
(X1), motivasi (X2) dan kinerja karyawan (Y). Pengukuran variabel menggunakan 
skala Likert, dengan jumlah sampel 120 orang. Model yang digunakan untuk 
menganalisis data dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling 
(SEM).  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penelitian yang 
menganalisis pengaruh kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 
dan motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja 
(PUSRI) Surabaya, diperoleh hasil bahwa variabel kompensasi dan motivasi 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 
Surabaya.  
 
Keywords : kompensasi, motivasi, kinerja karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam mengimbangi kemajuan jaman yang semakin komplek,  

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya secara terus-

menerus untuk merespon perubahan dengan meminimalisasi pemborosan, 

dengan harapan nantinya dapat meningkatkan efisiensi kerja perusahaan itu 

sendiri. Karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak hanya bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri tetapi juga perusahan-

perusahaan luar negeri. Untuk memenangkan persaingan tersebut suatu 

perusahan dituntut untuk bekerja sama secara efektif dan efisien. Salah satu 

ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahannya adalah 

kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan, yaitu dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan modal dan sumber daya yang dimiliki, 

sedangkan keuntungan hanya dapat diraih apabila aktivitas perusahaan dapat 

berjalan secara efesien. 

Manajemen yang sehat adalah manajemen yang berusaha untuk 

selalu mengidentifikasi segala hal yang dapat mempengaruhi semangat kerja 

karyawannya. Situasi dan kondisi suatu lingkungan kerja yang merupakan 

kekuataan yang mengelilingi dan mempunyai pengaruh potensial terhadap 

perusahaan yaitu uncontrollable dan controllable, faktor uncontrollable 

adalah faktor eksternal atau makro yang meliputi politik, ekonomi, sosial dan 

teknologi dimana perusahaan beroperasi. 
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Arah efisien sebagian besar perusahaan lebih mengarah pada 

rasionalisasi sumber daya yang dimiliki, artinya terdapat kecenderungan 

untuk menekan biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. 

Manajemen yang sehat adalah manajemen yang berusaha untuk selalu 

mengidentifikasi segala hal yang dapat mempengaruhi semangat kerja 

karyawan penghargaan finansial atau kompensasi dan motivasi secara 

langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kinerja karyawan apabila 

mereka merasa bahwa penghargaan finansial yang mereka terima tidak 

sebanding dengan hasil kerja mereka dan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan tidak tercapai. Penghargaan finansial dapat berupa bentuk gaji, 

upah, bonus, komisi, asuransi karyawan, bantuan sosial, tunjangan libur atau 

cuti maupun berbentuk non finansial seperti tunjangan tugas, tanggungjawab 

tugas, peluang serta lingkungan pekerjaan yang menarik (Mangkunegara, 

2002 : 85). 

PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Surabaya memiliki tujuan 

perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan 

dan program pemerintah di bidang pertanian pada umumnya. Salah satu cara 

untuk memotivasi kerja adalah dengan cara menerapkan penghargaan finansial 

yang berkesinambungan terhadap para karyawan, berdasarkan prestasi kerja 

mereka, guna mengetahui karakteristik dan kualitas kinerja serta 

mengklasifikasikan tindakan apakah yang harus segera diperbaiki. Pihak 

manajemen PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Surabaya dituntut untuk selalu 

mempelajari teknik baru yang digunakan untuk memotivasi kerja karyawan 

agar dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja mereka, dalam merancang 

penghargaan finansial harus dilaksanakan secara efektif. Jika pihak 
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manajemen PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) Surabaya dapat memantapkan 

sistem penggajian dan penghargaan finansial yang berhasil, maka motivasi 

kerja karyawan akan turut meningkat serta perusahaan akan dapat menarik 

manfaat dari motivasi kerja tersebut dalam bentuk keuntungan bagi 

perusahaan.  

Berikut data pada kinerja bagian pemasaran tentang target dan 

realisasi penjualan PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) : 

Tabel 1.1 
Data Perusahaan  

(Target dan realisasi penjualan pada kinerja bagian pemasaran                  
tahun 2005-2008 dalam ton) 

 
TAHUN TARGET REALISASI 

2005 245.500 256.312 
2006 247.250 240.967 
2007 243.750 241.525 
2008 194.650 145.612 

   Sumber : PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 

Dari tabel diatas tampak bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) 

mengalami penurunan pendapatan yang artinya perusahaan mengalami 

kerugian, terutama terjadi pada periode tahun 2005-2008. Dan kerugian 

tertinggi pada periode tahun 2008 yaitu: dengan penurunan penjualan 

sebesar 194.650 ton. Selanjutnya tahun 2007 sebesar 243.750 ton. 

Selanjutnya pada tahun 2006 sebesar 247.250 ton dan pada tahun 2005 

sebesar 245.500 ton. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) kinerja karyawan menurun, hal ini 

diduga karena para karyawan kurang merasa puas dengan gaji yang 

diterima, karena disebabkan tidak sesuai dengan resiko yang mereka alami 

dalam pekerjaannya. Selain itu diduga kurangnya motivasi dari perusahaan 

yang diberikan kepada karyawan dan penghargaan atas kinerja karyawan 
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masih belum bisa memuaskan karyawan, sehingga karyawan merasa tidak 

dihargai dan mengakibatkan mereka kurang giat atau kurang semangat 

dalam melakukan pekerjaannya. 

Pada tahun 2006, Perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak 

3327 orang, atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, 

karena adanya karyawan yang pensiun normal, meninggal dunia, walaupun 

dilakukan penambahan karyawan baru.  

Guna memacu motivasi karyawan, Perusahaan telah melaksanakan 

kebijakan sebagai berikut: 

• Penempatan karyawan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan organisasi. 

• Peningkatan kompetensi, profesionalisme, pengetahuan dan 

keterampilan karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan 

khusus. 

• Peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan gaji dan tunjangan 

karyawan berdasarkan merit system.  

Bahkan Perusahaan juga mengutamakan peningkatan kesejahteraan 

dan kesehatan karyawan yang menjamin rasa tenteram di masa kerja 

maupun purnabakti. Termasuk di dalamnya pemberian pelayanan kesehatan 

bagi karyawan dan keluarga, pengelolaan dana pensiun, program pemilikan 

rumah untuk karyawan,fasilitas ibadah haji bagi karyawan secara selektif 

serta penyediaan sejumlah fasilitas dan sarana ibadah, pendidikan, olahraga, 

koperasi dan rekreasi. (http://www.pusri.co.id/index0303.php) 

Menurut Radig (1998), Soegiri (2004:27-28) dalam Suprayetno dan 

Brahmasari (2008: 125) mengemukakan bahwa pemberian dorongan 

sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan untuk meningkatkan 

http://www.pusri.co.id/index0303.php�
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gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil yang dikehendaki 

oleh manajemen. Hubungan motivasi, gairah kerja dan hasil optimal 

mempunyai bentuk linear dalam arti dengan pemberian motivasi kerja yang 

baik, maka gairah kerja karyawan akan meningkat dan hasil kerja akan 

optimal sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Gairah kerja sebagai 

salah satu bentuk motivasi dapat dilihat antara lain dari tingkat kehadiran 

karyawan, tanggung jawab terhadap waktu kerja yang telah ditetapkan. 

Dari keterangan diatas maka dapatlah menjadi gambaran bagaimana 

kompensasi dan motivasi pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). Hal lain yang 

dapat memotivasi pekerja dalam bekerja yaitu suatu program penghargaan 

finansial dan sistem penghargaan yang mereka terima, dimana kedua hal 

tersebut dapat meningkatkan maupun menurunkan kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka timbul 

ketertarikan untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada 

PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) ? 

2. Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan pertimbangan dan informasi bagi manajemen 

perusahaan, dalam menghadapi situasi-situasi yang berhubungan dengan 

usaha peningkatan kinerja dari para karyawan serta peningkatan 

profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi Karyawan 

Dengan adanya penghargaan finansial atau kompensasi dan motivasi 

yang tepat, diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan 

sehingga para karyawan dapat bekerja dengan lebih baik. 

3. Bagi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan 

dan pemahaman bagi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih baik 

serta lebih dalam pembahasannya mengenai kompensasi dan motivasi 

serta pengaruhnya dalam peningkatan kinerja karyawan. 
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