
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

         Karyawan atau pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan, perasaan dan 

kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan ini meliputi imbalan finansial dan non finansial 

yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi 

merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada 

organisasi (Simamora, 2004). Dengan diberikannya kompensasi perusahaan berharap agar para 

karyawan di dalamnya bisa bekerja dengan baik dan tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Di 

samping itu motivasi kerja karyawan pun tidak kalah penting baik bagi karyawan sendiri 

maupun bagi perusahaan ( Umar, 2014) .  

        Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dalam diri 

orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. Motivasi kerja karyawan 

dalam suatu organisasi dapat dianggap sederhana dan dapat pula menjadi masalah yang 

kompleks, karena pada dasarnya manusia mudah untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang 

menjadi keinginannya (Maslow dalam Robbins, 2008).  

        Oleh sebab itu perusahaan sudah seharusnya bisa mengetahui kebutuhan apa saja yang 

dinginkan oleh para karyawannya agar kinerja mereka bisa optimal dalam menjalankan 

tugasnya. Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya, 

dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Sumber daya terpenting bagi 

suatu perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia yaitu orang yang telah 

memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka pada organisasi (Jackson, 2006). 
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Selain kompensasi dan motivasi faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kepuasan kerja (Taurisa, 2012). Secara umum kepuasan kerja diwarnai oleh perasaan terhadap 

situasi lingkungan kerja dan merupakan pencerminan dari kepuasan seorang karyawan terhadap 

kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (Robbins, 2008). Ketidakpuasan karyawan 

dapat terjadi apabila pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang di peroleh dari 

perusahaan. Ketidakpuasan para karyawan ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan 

dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu kepuasan kerja karyawan harus 

selalu diperhatikan agar membawa dampak positif bagi perusahaan yang tercermin pada 

pencapaian tujuan perusahaan. 

         Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan Garden Permata 

Hotel Bandung dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening”. 

  

1.2. Rumusan Masalah  

          Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kompensasi berpenagruh terhadap kepuasan kerja karyawan? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? 

3. Apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? 

4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan?  

5. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

6. Apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
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7. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

8. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening? 

9. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan Garden Permata Hotel Bandung. 

2. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh motivasi terhadap kepuasa kerja 

karyawan  Garden Permata Hotel Bandung. 

3. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap 

kepuasa kerja karyawan Garden Permata Hotel Bandung. 

4. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Garden Permata Hotel Bandung. 

5. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

Garden Permata Hotel Bandung 

6. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan Garden Permata Hotel Bandung. 
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7. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan Garden Permata Hotel Bandung. 

8. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan Garden Permata Hotel 

Bandung. 

9. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada karyawan Garden Permata Hotel 

Bandung. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara teoritis untuk memberikan kontribusi kepada akademisi mengenai pentingnnya 

kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

2. Secara praktis untuk memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

masalah terhadap kinerja para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.  

 




