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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Menurut Mondy (2010:238) berpendapat bahwa kinerja adalah tujuan – 

proses orientasi untuk memastikan arah organisasi agar tetap memaksimalkan 

produktivitas dari karyawan, tim, dan organisasi itu sendiri.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya 

adalah kompensasi. Menurut Mondy (2010:268) berpendapat bahwa kompensasi 

adalah total balas jasa yang diterima karyawan atas jasa mereka.  

Menurut Luthans (2006:249) faktor lain yang juga berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasional 

didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi 

tertentu, keinginan kuat untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan 

keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.  

PT. Nimaru Jaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang 

besi cetak dan terletak di jl. Kaligawe Raya. Namun, pada tahun 1998 krisis 

ekonomi memaksa bapak Heru Subekti untuk menjual seluruh aset perusahaan 

dan seluruh karyawannya.  

PT. Maju Jaya Terus adalah perusahaan yang memproduksi besi cetak 

yang berbahan dasar greycast (besi abu-abu). PT. MJT terletak di LIK barat raya 

II no. 264 A, Semarang. Perusahaan ini memproduksi pipa besi, knee, tee, air 

valve dll. Sumber daya manusia di PT. MJT awalnya diambil dari 40 orang yang 
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pernah bekerja di PT. Nimaru Jaya, Namun saat ini telah berkembang menjadi 

250 orang.  

Maka berdasarkan pada uraian dilatar belakang tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh komitmen organisasional dan 

kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. 

 

1.2 PERUMUSAN MASALAH  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel komitmen 

organisasional, kompensasi, serta kinerja karyawan? 

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja  karyawan? 

4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel komitmen 

organisasional, kompensasi, serta kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Perusahan : 

 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan bagi 

perusahaan sebagai tambahan informasi tentang segala hal yang 

berhubungan dengan komitmen organisasional, kompensasi, kinerja 

karyawan PT MJT. 

2. Bagi kalangan akademis : 

 Sebagai refrensi bagi peneliti dengan topik serupa dimasa 

mendatang. 
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