
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia ialah faktor terutama dalam tiap aktivitas suatu 

industri, sebab bagaimanapun canggihnya teknologi yang digunakan tanpa 

didukung oleh manusia bagaikan pelaksana aktivitas operasionalnya tidak akan 

sanggup menciptakan output yang cocok dengan tingkatan efisiensi yang 

diharapkan. Berartinya sumber energi manusia dalam kegiatan mencapai suatu 

mekanisme kerja yang efisien dan efektif, diakibatkan sebab karyawan merupakan 

subyek dalam tiap kegiatan suatu perusahaan. Karyawan yang merupakan pelaku 

penggerak proses mekanisme dalam perusahaan tersebut bejalan dengan sebaik– 

baiknya yaitu sesuai dengan yang diharapkan sehingga manusia sebagai suatu 

subyek maupun pelaku wajib mempunyai keahlian yang baik. 

 
Dewasa ini jenjang persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat sehingga 

kegiatan sesuatu perusahaan wajib diselaraskan dengan perkembangan teknologi 

yang sangat pesat. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan membutuhkan sumber 

energi semacam bahan baku, modal serta sumber energi manusia. Sumber energi 

manusia memegang peranan terutama sebab tanpa adanya perihal tersebut hingga 

kemajuan teknologi tidak akan membagikan kontribusi yang berarti terhadap 

kemajuan perusahaan. Dalam perihal ini dibutuhkan pengetahuan tentang 

bagaimana memusatkan para karyawan supaya ingin bekerja dengan semaksimal 

mungkin. Hal ini mewajibkan pemimpin perusahaan untuk merumuskan 

kebijakan- kebijakan yang bisa mendesak kearah kenaikan kinerja karyawan. 

Dengan kata lain kelangsungan sesuatu perusahaan ditentukan oleh kinerja 

karyawannya. 

 
Kinerja karyawan sudah jadi pusat perhatian dari berbagai golongan baik 

pemerintah ataupun perusahaan ataupun organisasi secara umum. Perhatian yang 

begitu besar terhadap permasalahan kinerja bisa dimengerti sebab menyangkut 
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efisiensi serta efektivitas berartinya sumber energi manusia dalam meningkatkan 

aktivitas mekanisme kerja yang efisien serta efisien. Bagaimanapun juga, usaha 

untuk tingkatkan kinerja karyawan ialah suatu hal yang wajib dicoba oleh setiap 

pimpinan organisasi ataupun perusahaan tercantum lembaga pemerintah. 

Bermacam upaya dicoba dengan tujuan tiap karyawan bisa melakukan pekerjaan 

sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh ketidak 

mampuan karyawan untuk bekerja sesuai standar yang telah ditentukan. yakni 

suatu hal yang mustahil tujuan organisasi/ perusahaan bisa dicapai. Sebaliknya 

tiap kenaikan kinerja karyawan yang dicoba oleh sesuatu perusahaan hendak 

menaikkan efektivitas serta efisiensi karyawan dalam penerapan tanggung jawab 

pekerjaannya, yang pada akhirnya hendak menguntungkan untuk organisasi/ 

perusahaan itu sendiri. 

 
Kinerja ialah tingkatan keberhasilan karyawan dalam menuntaskan 

pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan ciri orang, seperti bakat ataupun 

keahlian, tetapi perwujudan dari bakat ataupun keahlian itu sendiri. Kinerja ialah 

perwujudan keahlian dalam wujud karya nyata. Kinerja adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam 

organisasi. Kinerja yang dapat diukur adalah kinerja seseorang atau sekelompok 

orang dalam organisasi. Pada awal mulanya kinerja segala organisasi, kemudian 

unit- unit organisasi, serta akhirnya kinerja individu- individu di dalamnya. 

Menurut Moeheriono (2012) yakni Kinerja berasal dari kata- kata  job 

performance ataupun prestasi kerja maupun prestasi sebetulnya yang telah dicapai 

oleh seorang karyawan. 

 
Sebagai tempat penelitian, PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk, Ini adalah 

perusahaan bakery terbesar di Indonesia, dengan merk dagang Sari Roti. Saat ini 

PT. Nippon mengoperasikan 14 pabrik, di mana 13 pabrik berlokasi strategis di 

Indonesia dan satu pabrik berlokasi di Filipina. Nippon Indosari Corpindo 

berkomitmen untuk menerapkan standar ISO untuk sistem manajemen keamanan 

pangan dan sistem manajemen mutu. Perusahaan merupakan anak perusahaan dan 
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cabang dari PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan merek dagang Sari Roti 

berada di Area Bandar Lampung yang berlokasi di Way Laga, Kec. Panjang, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. Berikut Ini Merupakan Tabel 1.1 Tentang standar 

evaluasi kinerja PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk terletak di wilayah Bandar 

Lampung. 

Tabel 1.1 

Standar Evaluasi Kinerja Karyawan 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung 
 

No Penilaian (%) Kategori 

1 > 91 Sangat Baik 

2 76 – 90 Baik 

3 65 – 75 Sedang 

4 51 – 64 Kurang 

5 < 50 Buruk 

Sumber : PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung, Tahun 2020 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang standar evaluasi kinerja karyawan PT. Nippon 

Indosari Corpindo yang berada di daerah Bandar Lampung melakukan evaluasi 

terhadap kinerja karyawannya yang merupakan faktor evaluasi kinerja PT. Nippon 

Indosari Corpindo Tbk yang berlokasi di wilayah Bandar Lampung terdiri dari 

pencapaian, ketepatan, implementasi SOP dan absensi. 

Berikut Tabel 1.2 Penilaian Kinerja PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk di 

wilayah Lampung. 

Tabel 1.2 

Penilaian Kinerja 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung 
 

No Tahun Penilaian (%) Kategori 

1 2017 79 Baik 

2 2018 76 Sedang 

3 2019 74 Sedang 

Sumber : PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung, Tahun 2020 
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Berdasarkan Tabel 1.2, terkait Penilaian Kinerja PT. Nippon Indosari 

Corpindo Tbk, terletak di wilayah Bandar Lampung. Pada tahun 2017 penilaian 

kinerja PT Nippon Indosari Corpindo Tbk wilayah Bandar Lampung 

menyumbang 79%. Pada tahun 2018, penilaian kinerja PT. 76% dari Nippon 

Indosari Corpindo Tbk di wilayah Bandar Lampung. Tahun 2019, evaluasi kinerja 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk di wilayah Bandar Lampung sebesar 74% 

yang menunjukkan kinerja PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk wilayah Bandar 

Lampung, dari evaluasi - evaluasi 2017-2019 kinerja PT Nippon Indosari 

Corpindo Tbk Area Bandar Lampung mengalami penurunan penilaian. Hal ini 

perlu dilakukannya evaluasi sehingga dapat meningkatkan kinerja dari karyawan 

adapun faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

Kompensasi dan masa kerja. hal ini pun didukung oleh peneltian yang dilakukan 

oleh Rio Sihotang (2012) yang menyatakan bahwa kompensasi dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 
Kompensasi adalah semua pendapatan yang diterima secara langsung atau 

tidak langsung oleh karyawan, berupa uang atau komoditas, sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dengan adanya program  kompensasi 

yang sesuai akan berdampak pada tercapainya tujuan perusahan seperti 

memperoleh, memelihara, dan menjaga karyawana dengan baik. Namun 

sebaliknya, jika kompensasi yang diberikan tidak sesuai maka akan berdampak 

pada penurunan turunnya kinerja karyawan. Pratama (2019) mengemukakan 

bahwa kompensasi merupakan suatu bentuk penghargaan atau balas jasa yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan berupa keuangan, barang dan jasa, 

sehingga karyawan merasa dihargai dalam bekerja. Kompensasi merupakan suatu 

bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa 

perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja dari 

kayawannya. Berikut ini merupakan tabel 1.3 mengenai daftar gaji karyawan 

outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung 
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Tabel 1.3 

Gaji Karyawan Outsourching 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 
 

 Gaji Karyawan Outsourching UMK Di Bandar Lampung  

Rp 2.453.000 Rp 2.653.222 

Sumber : PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung, Tahun 2020 

 

 

Berdasarkan Tabel 1.3, daftar gaji karyawan outsourching PT. Nipp on 

Indosari Corpindo Tbk dari wilayah Bandar Lampung menjelaskan bahwa 

karyawan outsourching Nippon Indosari Corpindo Tbk yang berlokasi di 

Lampung, bahwa gaji yang diterima yaitu sebesar Rp 2.453.000 lebih rendah dari 

UMR yang ditetapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp 2.653.222 

pada tahun 2020. Rendah nya gaji karyawan outsourching PT Nippon Indosari 

Corpindo Tbk di wilayah Lampung yang akan berdampak pada penurunan kinerja 

karyawan. selain itu permasalahan yang menurunkan kinerja karyawan diantara 

lain, tidak adanya pemberian uang lembur yang diberikan perusahan untuk 

karyawan yang bekerja melebihi jam kerja yang ditentukan serta keterlambatan 

pembayaran insentif karyawan, tidak adanya asuransi kesehatan. 

 
Selain variabel Kompensasi, variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah variabel masa kerja. Jam kerja mengacu pada waktu kerja karyawan di 

perusahaan, sehingga setiap karyawan memiliki rasa tanggung jawab, memiliki, 

keberanian dan kesadaran diri dalam kelangsungan hidup dan masa kerja 

perusahaan, yang dapat dijadikan sebagai indikator kualitas aktivitas kerja 

karyawan. 

 
Karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama tentunya memiliki 

pengalaman dalam bekerja yang akan berdampak pada kualitas kinerja karyawan 

yang lebih optimal sedangkan Karyawan yang bekerja dengan jam kerja yang 

pendek seringkali kurang memiliki pengetahuan kerja, sehingga hasil kerjanya 

tidak maksimal. Menurut Rudiansyah (2014) masa kerja adalah lamanya seorang 
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karyawan menyumbangkan tenaganya pada perusahaan tertentu dan menghasilkan 

penyerapan dari berbagai aktivitas manusia. Semakin berpengalaman seorang 

karyawan maka akan semakin membantu perusahaan untuk menghasilkan kinerja 

atau output yang lebih banyak. Berikut ini merupakan grafik 1.1 mengenai masa 

kerja karyawan outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar 

Lampung 

Grafik 1.1 

Masa Kerja Karyawan Outsourching 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung 

Sumber : PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung, Tahun 2020 

 

 
 

Grafik 1.1 mengenai masa kerja karyawan outsourching PT. Nippon Indosari 

Corpindo Tbk Area Bandar Lampung menjelaskan bahwa karyawan outsourching 

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar Lampung memiliki masa kerja 0 

- 1 tahun sebanyak 14 karyawan, karyawan outsourching PT. Nippon Indosari 

Corpindo Tbk Area Bandar Lampung memiliki masa kerja 1 - 2 tahun sebanyak 9 

karyawan, karyawan outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area 

Bandar Lampung memiliki masa kerja 2 - 3 tahun sebanyak 5 karyawan dan 

karyawan outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar 

Lampung  memiliki  masa  kerja  >  3  tahun  sebanyak  7  karyawan.  Hal  ini 



7  

 

 

menunjukan bahwa karyawan outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

Area Bandar Lampung cenderung memiliki masa kerja yang rendah sehingga 

karyawan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bekerja sehingga 

kinerja yang dilakukan kurang maksimal yang dapat menyebabkan turunnya 

kinerja karyawan. 

 

 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini mencoba mengkaji 

mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 

menguji dengan variabel gaji dan masa kerja. Melihat fenomena yang terjadi di 

atas maka penting untuk meneliti lebih jauh mengenai 

“PENGARUH KOMPENSASI DAN MASA KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN OUTSOURCHING PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO 

TBK AREA BANDAR LAMPUNG” 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar 

Lampung ? 

2. Apakah masa kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area Bandar 

Lampung ? 

3. Apakah kompensasi dan masa kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Area 

Bandar Lampung ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. 1. Mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk terletak di wilayah 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh masa kerja terhadap kinerja karyawan 

outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk terletak di wilayah 

Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan masa kerja terhadap 

kinerja karyawan outsourching PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 

terletak di wilayah Bandar Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Penulis 

Adapun manfaat penelitian bagi penulis yaitu, 

1. Pelajari lebih lanjut tentang kinerja Karyawan PT. Nippon. 

 

2. Memahami deskripsi kompensasi yang diberikan untuk 

karyawan PT. Nippon. 

3. Memahami masa kerja yang dihabiskan oleh karyawan 

 

outsourching di PT. Nippon Indosari. 

 

4. Untuk mengolah pola pikir peneliti tentang ilmu dan 

pengetahuan untuk mendewasakan perilaku penulis 

5. Untuk menambah informasi tentang dunia pekerjaan dan 

memiliki rasa tanggung jawab atas laporan yang peniliti yang 

dilakukan. 
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1.4.2 Bagi Perusahaaan 

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan yaitu, 

1. Menjadikan bahan pertimbangan dalam memenuhi 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan 

2. Menjadikan bahan pertimbangan dalam masa kerja 

karyawan yang ada di perusahaan 

3. Menjadikan bahan pertimbangan ag ar 

dapat meningkat kinerja dimasa yang akan 

datang. 

 


