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ABSTRAK  

 

Yayuk Eka Saputri/212014132/Pengaruh Kompensasi,Motivasi dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan PT. Andira Agro. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  adakah pengaruh kompensasi, motivasi dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan di PT Andira Agro.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi, 

motivasi dan komitmen organisasi  terhadap kinerja karyawan di PT Andira Agro. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap yang 

ada di lapagan di PT Andira Agro tahun 2018 yaitu sebanyak 130 orang. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 95 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling 

dengan teknik proportionate stratified random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data 

primer. Metode penggumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis Regregi Linier Berganda dengan koefisien determinasi (R2) , uji F dan uji t. Koefisien detrminasi 

(R2) yang diperoleh sebesar 0,626 (62,6%) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel kompensasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai thitung 7,022 > ttabel 1,986,(2) tidak ada 

pengaruh secara signifikan dari variabel motivasi terhadap kinerja karyawan  dengan nilai thitung  0,568 < ttabel 

1,986, (3) variabel komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai 

thitung  4,048 >  ttabel 1,986. Hasil Fhitung  53,376 > Ftabel 2,70 menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kompensasi, motivasi dan komitmen organisasi  secara simultan terhadap kinerja karyawan . 

 

Kata kunci : Kompensasi, Motivasi, Komitmen Organisasi Kinerja Karyawan. 
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ABSTRACT 

Yayuk Eka Saputri / 212014132 / Effect of Compensation, Motivation and Organizational Commitment 

on Employee Performance of PT. Andira Agro. 

 

The formulation of the problem in this study is is there any influence of compensation, motivation and 

organizational commitment on the performance of employees at PT Andira Agro. This study aims to determine 

the effect of compensation, motivation and organizational commitment on employee performance at PT Andira 

Agro. This study uses associative research methods. The population used in this study were all permanent 

employees in the field at PT Andira Agro in 2018, namely 130 people. The sample used in this study was 95 

people. The sampling method in this study is probability sampling with the proportionate stratified random 

sampling technique. The data used in this study are primary data. The method of collecting data in this study is a 

questionnaire. The data analysis used in this study is qualitative and quantitative analysis. The analysis 

technique used in this study is the Multiple Linear Regregi analysis technique with the coefficient of 

determination (R2), F test and t test. The detrmination coefficient (R2) obtained is 0.626 (62,6%). The results 

showed that (1) compensation variables significantly influence employee performance with a tcount of 7.022> t 

table 1.986, (2) there is no significant effect of motivation variables on employee performance with a value of 

0.568 <ttable 1.986, (3) commitment variable organization has a significant effect on employee performance 

with a tcount of 4.048> t table 1.986. The results of Fcount 53.376> Ftable 2.70 indicate that there is a 

significant influence between the variables of compensation, motivation and organizational commitment 

simultaneously on employee performance. 

 

Keywords: Compensation, Motivation, Employee Performance Organizational Commitment. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan dalam 

pencapaian tujuannya. Sumber daya manusia mempunyai fungsi mengelola input yang 

dimiliki perusahaan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan sebisa mungkin membuat para karyawan dapat 

melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan yang tenang dan nyaman, tanpa ada 

ketegangan dan kecemasan yang dirasakan. Maka upaya-upaya perusahaan dalam 

mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik harus terus dilakukan, dengan adanya 

karyawan-karyawan yang bekerja secara baik ini, maka diharapkan hasil kerja ( kinerja 

karyawan) yang baik juga tercapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kondisi ini bukan hanya menyangkut 

keadaan fisik saja, melainkan juga berhubungan dengan hubungan sosial dengan orang 

lain dan suasana psikologis di tempat kerja. Dengan suasana kerja atau lingkungan kerja 

yang menyenangkan akan membuat karyawan bekerja secara optimal.  

Pengelolahan sumber daya manusia yang efektif dapat dilihat dari kondisi sumber 

daya manusianya, seperti dari tingkat kinerja karyawan. Kinerja dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan seseorang didalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kinerja karyawan menjadi hal yang perlu diperhatikan 

dengan cukup serius oleh perusahaan, karena kinerja karyawan dengan berbagai aspek 

yang ada didalamnya akan memberikan dampak secara langsung terhadap kinerja 
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perusahaan secara keseluruhan. Kinerja karyawan merupakan salah satu modal bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan adalah hal yang patut 

diperhatiakn oleh pemimpin perusahaan.  

Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksean seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai 

target kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Karyawan dapat bekerja dengan baik bila 

memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik pula. Kinerja 

karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuannya. Dengan demikian kinerja karyawan akan menentukan keberhasilan 

perusahaan. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai 

diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

Tinggi rendahnya kinerja karyawan tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhinya baik dari dalam individu karyawan maupun diluar individu karyawan. 

Tinggal bagaimana kebijakan perusahaan mampu menyelaraskan antara faktor-faktor 

tersebut. Menurut Arif Ramdhani (2011:18) kinerja karyawan adalah kesediaan seseorang 

atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan 

tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Wibowo 

(2010:7) kinerja merupakan tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Selain itu Anwar Prabu Mangkunegara ( 2014:9) menyatakan bahwa 

kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam meaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 
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Kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Pada dasarnya manusia bekerja dengan tujuan hidupnya. Seorang karyawan akan bekerja 

dan menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan, karena itu pula perusahaan memberikan 

penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan memberikan kompensasi. 

Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan pretasi kerja, memotivasi dan 

meningkatkan kinerja karyawan adalah melalui kompensai. Imbalan yang diterima 

karyawan sebagai bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan berfungsi sebagai alat 

untuk memenuhu kebutuhan karyawan.  

Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan 

dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan 

karyawan. Kompensasi juga merupakan segala sesuatu berupa uang atau bukan uang yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai konsekwensi perusahaan karena 

telah memperkerjakannya. Sedangkan menurut Wibowo (2010:461) kompensai 

merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan 

oleh tenaga kerja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka (Sedarmayanti, 2011:239). 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Motivasi 

merupakan salah satu unsur penting dalam kepegawaian sebuah perusahaan, artinya 

motivasi harus dimiliki oleh setiap karyawan. Karyawan dengan motivasi yang baik akan 

melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan 

mengerahkan kemapuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Motivasi 

karyawan tidak selamanya berada dalam kondisi yang baik, oleh karena itu perlu adanya 

upaya untuk meningkatkan motivasi disaat motivasi kerja menurun.  
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Meningkatkan motivasi karyawan bisa dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi 

kebutuhan karyawan serta menghargai hasil dari pekerjaan karyawan. Dalam hal ini 

pemimpin perlu memahami karyawan yang berperilaku tertentu agar dapat 

mempengaruhinya untuk bekerja sesuai yang diinginkan perusahaan.  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi 

yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu 

prilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya ( T. Hani Handoko, 2009:252). 

Sedangkan menurut Malayu S P Hasibuan (2013:143) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Komitmen organisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Komitmen organisasi dalam ruang lingkup perusahaan dapat diartikan 

kemauan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari perusahaan dan memberikan 

kemampuan serta upaya terbaiknya untuk kepentingan perusahaan serta keyakinan 

terhadap nilai-nilai dan tujuan persahaan. Karyawan merupakan aset penting sebuah 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar menyadari benar hal ini sehinga sangat 

memperhatikan kesejahteraan karyawannya, memberikan kesempatan karyawan untuk 

meningkatkan kompetensi bahkan memberikan porsi waktu bagi karyawannya untuk 

menegrjakan proyek pribadi. Semua itu dilakukan perusahaan untuk menjaga loyalitas 

dan kinerja karyawan, serta mengembangkan kreatifitas karyawan. Disamping 

kompetensi karyawan, komitmen kerja juga menentukan baik tidaknya kinerja karyawan. 

Walaupun perusahaan memiliki karyawan yang sangat kompeten dalam pekerjaannya,  
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tetapi jika karyawan tersebut tidak memiliki komitmen kerja yang tinggi maka kinerja 

yang dihasilkan juga tidak maksimal. Oleh karena itu sangat penting bagi perusahaan 

memiliki karyawan yang berkomitmen kerja tinggi. Jika sebuah perusahaan ingin maju 

maka ia harus berupaya meningkatkan komitmen kerja karyawannya. Dan karyawan yang 

sudah terbukti berkomitmen kerja tinggi harus dapat dijaga dengan baik.  

Komitmen organisasi merupakan sikap karyawan untuk tetap berada dalam 

organisasi dan terlihat dalam upaya-upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan 

perusahaan. Komitmen dalah bentuk loyal yang lebih konkrit yang dapat di lihat dari 

sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian gagasan dan tanggung jawabnya dalam 

upaya perusahaan mencapai tujuan organisasi. Menurut Sutrisno (2010:292) komitmen 

organisasi adalah kemampuan usaha yang tinggi untuk organisasi dan suatu keyakinan 

tertentu dalam penerimaan terhadap nilai-nilai organisasi. Sedangkan menurut Robbins 

(2009:100) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seseorang karyawan 

memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara 

keanggotaan dalam organisasi itu. 

PT Andira Agro adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa 

sawit dan minyak mentah yang mempunyai lahan perkebunan sebanyak 975 hektar. 

Kinerja karyawan pada PT Andira Agro mengalami masalah yang mengakibatkan 

penurunan kinerja karyawan yang berdampak pada menurunnya produksi perusahaan 

setiap tahunnya. Masalah tersebut adalah tidak adanya prioritas karyawan terhadap target 

yang telah ditentukan perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan dari tabel data produksi PT 

Andira Agro tahun 2013-2017. 
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Tabel I.1 

Data Produksi PT Andira Agro Pada Tahun 2013-2017 

Tahun  Produksi (ton) 

2013 910 

2014 990 

2015 970 

2016 945 

2017 930 

    Sumber: Data PT Agrindo Raya Tahun 2013-2017 
 

Tabel I.1 menunjukkan bahwa produksi pada PT Andira Agro cenderung 

mengalami penurunan, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2014 tetapi pada tahun 

2015-2017  mengalami penurunan secara terus menerun. Hal tersebut terjadi karena tidak 

sesuainya jumlah sawit yang dibawa dari kebun menuju pabrik. Seharusnya dalam setiap 

kali angkutan ketentuan yang ditetapkan adalah sepuluh ton dalam sekali angkutan, tapi 

karena faktor keterlambatan karyawan maka dalam satu kali angkutan hanya delapan ton 

saja yang dapat diangkut. Masalah lainnya karyawan yang harusnya mengerjakan 

tugasnya dalam satu hari penyelesaiannya karena malas maka dapat menjadi dua hari 

pengerjaannya sehingga produk yang dihasilkan tidak efektif dalam pengerjaannya. 

Selain itu kemandirian karyawan dirasakan kurang, karena karyawan belum dapat 

sepenuhnya melakukan fungsi kerjanya tanpa bantuan dan bimbingan dari pengawas. 

Misalnya, karyawan masih harus terus diawasi untuk dapat menyelesaikan tugasnya. Jika 

tidak diawasi maka karyawan akan merasa santai dalam melakukan tugasnya. 
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Kompensasi pada PT Andira Agro mengalami masalah karena terjadi 

penunggakan pembayaran gaji setiap bulannya dan juga gaji yang masih dibawah UMR. 

Pembayaran gaji secara tepat waktu hanya dua kali dalam satu tahun, selebihnya 

akandibayar dalam dua sampai tiga bulan sekali. Sedangkan besar nya gaji yang diberikan 

masih dibawah UMR, yaitu gaji yang diberikan untuk sebagian besar tingkat S1 adalah 

Rp 2.000.000,- sedangkan untuk tingkat SMA adalah Rp 1.740.000,-. Sementara UMR 

sebesar Rp 2.730.000,-. Hal ini menyebabkan banyak karyawan yang menjadi malas 

dalam melaksanakan kerjanya. Selain itu tidak adanya tunjangan yang diberikan seperti 

tunjangan kesehatan bagi karyawan juga menjadi masalah bagi karyawan sehingga 

menyebabkan kurangnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan, sedangkan tujangan 

merupakan salah satu cara mempertahankan karyawan perusahaan. Selain tidak adanya 

tunjangan yang diberikan pemberian insentif pun jarang diberikan kepada karyawan 

sehingga karyawan tidak mau memberikan kinerjanya secara maksimal dan ini 

berpengaruh pada tingkat kinerja karyawan. 

Motivasi pada PT Andira Agro dirasakan kurang dikalangan karyawan. Misalnya 

kurangnya daya dorongan untuk lebih baik lagi dalam melaksanakan tugasnya, seperti 

karyawan menjadi malas untuk melaksanakan tugasnya karena dirasa tugas tersebut 

menjadi beban bagi karyawan. Selain hal tersebut karyawan juga merasa kurang adanya 

penghargaan yang diberikan pemimpin sehingga karyawan menjadi kurang bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga pekerjaan mereka kurang maksimal. 

Hal tersebut pun mengakibatkan tidak adanya kerelaan karyawan untuk bekerja secara 

maksimal dalam mengerjakan tugasnya. 
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Komitmen organisasi  pada PT Andira Agro terlihat kurang ditanamkan dalam diri 

para karyawan. Misalnya karyawan tidak memiliki kemauan untuk mengarahkan seluruh 

tenaganya untuk perusahaan , seperti  karyawan tidak mampu memberikan kemampuan 

terbaiknya untuk perusahaan sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Selain itu 

karyawan juga tidak memiliki rasa bangga terhadap perusahannya, seperti tidak 

mendukung kegiatan perusahaan dan tidak merasa prihatin apabila perusahaan dalam 

keadaan susah. Selain itu kurangnya rasa kesetiaan karyawan terhadap perusahaan dapat 

mengakibatkan banyaknya karyawan yang mencari pekerjaan tambahan diperusahaan 

lain.  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penting dilakukan penelitian 

tentang pengaruh kompensasi, motivasi  dan komitmen kerja terhadap kinerja karyawan 

di PT Andira Agro. 

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan masalah bahwa adakah 

pengaruh kompensasi, motivasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan di 

PT Andira Agro di Kabupaten Banyuasin? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh kompensasi, motivasi dan komitmen organisasi  

terhadap kinerja karyawan di PT Andira Agro di Kabupaten Banyuasin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Disamping itu 

merupakan media untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang dimiliki penulis. 

 



9 

2. Bagi Perusahaan  

Sebagai suatu informasi atau masukan bagi pemimpin perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan terkait dengan masalah kinerja pada PT Andira Agro di 

Kabupaten Banyuasin.  

3. Bagi Almamater 

Dapat dijadikan referensi dan bahan acuan atau perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya dalam bidang ilmu dan penelitian yang serupa. 
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