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  BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting sebuah perusahaan 

karena perannya sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional 

dari sebuah perusahaan. Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi tidak 

dapat dipungkiri jika faktor kualitas manajemen kinerja memberi pengaruh 

sebagai driven force atau kekuatan pendorong yang mampu memberi 

percepatan ke arah yang lebih baik. Kualitas kinerja yang baik tidak bisa 

diperoleh begitu saja namun harus dengan kerja keras dan kedisiplinan yang 

tinggi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

Dalam mendapatkan sumber daya yang baik dan profesional telah di 

jelaskan dalam pesfektif Islam. Personalisme telah dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat Al Isro ayat 36.1 

 

Ayat ini menjelaskan larangan bekerja tanpa pengetahuan, bekerja 

harus mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut, karena semua  yang 

kita lakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. 

                                                           
1 Al-Qur’an Surat Al-Isro ayat: 36. “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 

mempunyai pengetahuan tetangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semaunya 

itu akan diminta pertanggung jawabnya”. 
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Ayat tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya tenaga kerja 

serta karyawan yang sesuai dengan kemampuan pada bidangnya masing-

masing. Mengingat pentingnya peningkaan kinerja karyawan bagi perusahaan, 

diharapkan dengan peningkatan kinerja karyawan dengan proses yang baik 

dan sesuai bidangnnya masing-masing sehingga berdampak baik dan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pada PT. Truba Jaya 

Engginering Bagian Scaffolding di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI. 

PT. Truba Jaya Engineering merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang konstruksi nasional terkemuka di indonesia. Perusahaan ini juga 

telah berkiprah di wilayah Asia Tenggara dan Timur Tengah melalui 

kerjasama dan mitra kerja dengan perusahaan lokal ternama, PT. Truba Jaya 

Engineering beroperasi dibidang pembuatan pembangkit listrik, pabrik pupuk, 

pabrik semen, pabrik tambang, pabrik kertas, pabrik baja, gas dan minyak 

serta pabrik petrokimia yang tersebar perusahaan ini juga membuktikan 

kualitasnya melalui sertifikasi ISO 9000, OHSAS 18000 dan ISO 14000. 

Perusahaan ini juga menjadi perusahaan yang pertama kali memperoleh ISO 

9000 pada tahun 1993. Fokus utama bisnisnya terletak pada bidang kontruksi, 

EPC dan maintenance.2 Pada PT. Truba Jaya Engineering memiliki beberapa 

bagian yaitu tank, mechanical, ducting, piping, electrical, instrument, welder, 

ringger, scaffolding, dan commisioning. Setiap bagian di PT. Truba Jaya 

Enginereeing mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing. Salah satu 

bagiannya yaitu Scaffolding, bagian scaffolding memiliki pengaruh yang 

                                                           
2 http://www.trubagroup.co.id. Di Akses pada 3 Oktober 2018. Pukul 09:10 WIB. 

http://www.trubagroup.co.id/
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cukup besar terhadap kelangsungan pekerjaan di PT. Truba jaya engineering 

karena bagian scaffolding yaitu bagian dasar dari melaksanakan perancangan. 

Bagian scaffolding berjumlah 69 karyawan dengan 2 Supervisior. Karyawan 

yang berjumlah 69 dibagi menjadi dua waktu 59 karyawan  bekerja di siang 

hari dan 10 karyawan di malam hari. 

Menurut Mangkunegara kinerja karyawan merupakan hasil kinerja 

secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

motivasi, kompetensi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan 

kompensasi.3 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kompensasi. 

Kompensasi yang di berikan PT. Truba Jaya Engineering kepada 

karyawannya bersifat kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. 

Kompensasi finansial meliputi gaji, upah prestasi dan insentif. Itu yang 

membuat karyawan PT. Truba Jaya Engineering salah satunya karyawan 

bagian scaffolding termotivasi untuk  melakukan suatu pekerjaan dengan baik 

dan tepat waktu. Sedangkan kompensasi non finansial PT. Truba Jaya 

Engineering memberikan lingkungan kerja dan fasilitas yang memadai.4  

Pendapat diatas di dukung dengan teori menurut Hasibuan yang 

menyatakan bahwa kompensasi adalah sebuah pendapatan yanng berbentuk 

                                                           
3  Anwar Prabu Mangkunegara. “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”. 

Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004. Hlm. 97 
4  Wawancara dengan Bapak Cakrawala Supervisor Scaffolding pada PT. Truba Jaya 

Engineering di Kecamataan Air Sugihan Kabupaten OKI. Tanggal 6 Oktober 2018. 
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uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 

imbalan atas jasa yang diberikan pada perusahaan.5 

Dengan di berikannya kompensasi yang sesuai sehingga membuat 

masyarakat tergiur untuk bekerja di PT. Truba Jaya Engineering dan 

memotivasi para karyawan khususnya karyawan bagian scaffolding untuk 

mencapai target yang diberikan oleh atasan. Untuk mencapai target yang 

diberikan oleh atasan para karyawan khususnya bagian scaffolding terus 

meningkatkan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan keahlian mereka agar 

tercapai target yang diberikan atasan.6 Motivasi yang baik akan menciptakan 

kondisi yang positif bagi karyawan begitu sebaliknya motivasi yang buruk 

akan membuat karyawan menjadi stress dalam bekerja sehingga menggangu 

proses pencapaian kinerja. Jadi jika karyawan memiliki motivasi yang baik 

membuat karyawan tersebut termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri 

agar dapat bekerja secara maksimal.  

Pendapat diatas di dukung dengan teori menurut Samsudin yang 

menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu proses yang mempengaruhi 

atau mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok pekerja agar 

mereka mau melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan.7 

Karyawan PT. Truba Jaya Engineering khususnya karyawan bagian 

scaffolding memiliki motivasi yang baik dan terus meningkatkan kompetensi 

                                                           
5 Melayu S.P Hasibuan. “Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)”. Jakarta: 

Bumi Aksara. 2014. Hlm: 118 
6   Wawancara dengan Bapak Mahidin Karyawan Scaffolding pada PT. Truba Jaya 

Engineering di Kecamataan Air Sugihan Kabupaten OKI. Tanggal 8 Oktober 2018. 
7 Samsudin Sadili. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Bnadung: Pustaka Setia. 2009. 

Hlm. 81 
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yang ada pada dirinya. Sehingga PT. Truba Jaya Engineering harus 

menentukan pekerjaan apa yang sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang 

ada pada diri karyawannya.8 Karena salah satu faktor yang paling penting 

adalah menentukan penempatan posisi yang sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki karyawannya dapat menjadi penentu peningkatan kinerja karyawan. 

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mempengaruhi 

cara berpikir dan bertindak membuat generalisasi terhadap segala situasi yang 

di hadapi serta bertahan cukup lama didalam diri manusia.9  

Pendapat diatas di dukung dengan teori menurut Hutapea dan Toha 

menjelaskan bahwa kompetensi ialah suatu kemampuan dan kemauaan dalam 

melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk 

mencapai tujuan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Spencer yang dikutip 

dalam Moeheriono menjelaskan bahwa kompetensi yaitu karakteristik yang 

mendasari seseorang berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam 

pekerjaanya atau karakteristik dasar individu yang dimiliki hubungan kausal 

atau sebagai akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, berkinerja 

prima atau superior ditempat kerja atau di situasi tertentu.10 

Selain faktor kompetensi ada salah satu faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suatu 

kompenen yang penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena 

lingkungan kerja yang nyaman sangat mendukung dalam menciptakan  

                                                           
8  Wawancara dengan Bapak Hengky Karyawan Scaffolding pada PT. Truba Jaya 

Engineering di Kecamataan Air Sugihan Kabupaten OKI. Tanggal 8 Oktober 2018. 
9 Wibowo. “Manajemen Kerja.Edisi Ketiga”. Jakarata: Raja Grafindo. 2007. Hlm. 326  
10 Moeheriono. “Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi”. Surabaya: Ghalia Indonesia. 

2010. Hlm: 3-4.  
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kinerja yang baik dan berkualitas. Pada PT. Truba Jaya Engineering 

memberikan fasilitas ditempat lingkungan kerja yang memadai seperti tempat 

tinggal para karyawan yang layak dan nyaman, tempat beribadah, dan 

perlengkapan keselamatan kerja yang memadai. Lingkungan kerja yang baik 

dan nyaman dapat menumbuhkan motivasi yang baik juga bagi setiap 

karyawan.11  

Pendapat diatas di dukung dengan teori menurut Isyandi yang 

menyatakan bahwa lingkungan kerja ialah sesuatu yang ada dilingkungan 

para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan sebuah 

pekerjaan seperti temperatur suhu, kelembapan, ventilasi, penerangan, 

kegaduhan, kebersihan tempat kerja dan memadai tidaknya alat-alat 

perlengkapan kerja.12 

Kompensasi, motivasi, kompetensi dan lingkungan kerja sangat penting 

dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kompensasi yang sesuai menjadi 

motivasi tersendiri bagi setiap karyawan PT. Truba Jaya Engineering 

khususnya karyawan bagian scaffolding. Kompensasi yang diberikan oleh PT. 

Truba Jaya Engineering sudah sangat sesuai bahkan lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dibidang 

kontruksi di dalam proyek pembangunan PT. Oki Pulp and Paper yang 

sedang dibangun di kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI. Motivasi bagi 

setiap karyawan di PT. Truba Jaya Engineering selain untuk mencapai target 

                                                           
11  Wawancara dengan Bapak Galu Karyawan Scaffolding pada PT. Truba Jaya 

Engineering di Kecamataan Air Sugihan Kabupaten OKI. Tanggal 6 Oktober 2018. 
12 B. Isyandi. “Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Global”. Pekanbaru: 

Unri Press. 2004. Hlm. 134. 
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yang diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu 

dengan kualitas yang baik dan juga dipengaruhi oleh kompensasi yang cukup 

tinggi. PT. Truba Jaya Engineering harus teliti dalam menentukan posisi yang 

sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada pada setiap karyawan agar 

melakukan pekerjaan secara maksimal dan menghasilkan suatu kinerja yang 

baik. Lingkungan kerja merupakan hal pendorong dalam melaksanakan suatu 

kegiatan agar mendapatkan hasil yang baik, pada PT. Truba Jaya Engineering 

di kecamatan Air Sugihan kabupaten OKI lingkungan kerjanyanya sudah 

sangat memadai dengan segala fasilitas yang ada dan sesuai standar. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi adanya 

research gap dari variabel independen yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Tabel 1.1 

Research Gap Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Pengaruh Kompensasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh 

positive antara 

kompensasi terhadap 

kinerja karyawan 

 Windy Aprilia 

Tidak terdapat pengaruh 

positive antara 

kompensasi terhadap 

kinerja karyawan 

 Abdurahman 

Sumber : Windy Aprilia (2014) dan Abdurahman (2015) 

 Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang di teliti oleh Windy 

Aprilia menunjukan bahwa kompensasai berpengaruh positive terhadap kinerja 
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karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Abdurahman yang menunjukan bahwa kompensasi tidak berpengaruh  terhadap 

kinerja karyawan. 

Tabel 1.2 

Research Gap Motivasi terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Pengaruh Motivasi 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh 

positive antara motivasi 

terhadap kinerja karyawan 

 Andrea Tredjo 

Widjojo 

Tidak terdapat pengaruh 

positive antara motivasi 

terhadap kinerja karyawan 

 Melayu S.P Hasibun 

Sumber : Andrea Tredjo Widjojo (2014) dan Abdurahman (2008) 

 Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang di teliti oleh 

Andrea Tredjo Widjojo menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positive 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Melayu S.P Hasibun yang menunjukan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh  terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 1.3 

Research Gap Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Pengaruh Kompetensi 

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh 

positive antara 

 Dina Rande 
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terhadap Kinerja 

Karyawan 

kompetensi terhadap 

kinerja karyawan 

Tidak terdapat pengaruh 

positive antara 

kompetensi terhadap 

kinerja karyawan 

 Irda Ainanur 

Sumber : Dina Rande (2016) dan Irda Ainanur (2013) 

 Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang di teliti oleh Dina 

Rande menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh positive terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Irda Ainanur yang menunjukan bahwa kompetensi tidak berpengaruh  terhadap 

kinerja karyawan. 

Tabel 1.4 

Research Gap Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 

 

Pengaruh Lingkungan 

Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

Hasil Penelitian Penelitian 

Terdapat pengaruh 

positive antara lingkungan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan 

 Dina Rande 

Tidak terdapat pengaruh 

positive antara lingkungan 

kerja terhadap kinerja 

karyawan 

 Ragil Permanasari 

Sumber : Dina Rande (2016) dan Ragil Permanasari 2014) 

 Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang di teliti oleh 

Dina Rande menunjukan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positive 
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terhadap kinerja karyawan. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ragil Permanasari yang menunjukan bahwa lingkungan kerja 

tidak berpengaruh  terhadap kinerja karyawan. 

 Namun dari kelebihan-kelebihan yang di miliki masih banyak kekurangan, 

di antaranya tejadinya aksi demo dari para karyawan PT Truba Jaya 

Engineering akibat oleh keterlambatan pembayaran gaji pada bulan juni 2018 

yang disebabkan oleh kesalahan manajemen.13 Karena adanya keterlambatan 

pembayaran gaji banyak para karyawan tidak memanfaatkan kompetensi 

yang ada pada dirinya secara maksimal dalam mengerjakan suatu pekerjaan 

yang diberikan oleh atasannya. Lingkungan Kerja pada PT. Truba Jaya 

Engineering akhir-akhir ini banyak terdapat serangga nyamuk yang perlu 

perhatian khusus karena mengganggu kenyamanan karyawan PT. Truba Jaya 

Engineering.14 

 Konflik yang terjadi sangat mempengaruhi karyawan dari segi 

kenyamanan maupun kinerjanya. Ketidaknyamanan yang terjadi 

menyebabkan menurunnya tingkat absensi yang ujungnya berdampak pada 

kinerja karyawan. Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

yaitu absensi. Berikut ini absensi karyawan PT. Truba Jaya Engineering yang 

terjadi selama bulan juli sampai september 2018. 

 

 

                                                           
13  Www.kabarrakyatsumsel.com. kabar berita online.berita lokal jangkauan global, Di 

Akses 4 Oktober 2018, Pukul 14:25 WIB.  
14  Wawancara dengan Bapak Galu Karyawan Scaffolding pada PT. Truba Jaya 

Engineering di Kecamataan Air Sugihan Kabupaten OKI. Tanggal 6 Oktober 2018 
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Tabel 1.5 

Absensi Karyawan PT. Truba Jaya Engineering 

No Bulan Telat Izin Sakit Alfa 

1. Juli 0 3 0 74 

2. Agustus 0 0 0 148 

3. September 0 1 3 36 

Sumber : Dafertemen HRD PT. Truba Jaya Engineering (2018) 

 Data di atas menunjukann tingginya tingkat absensi yang terjadi di PT. 

Truba Jaya Engineering di sebabkan oleh adanya konflik yang terjadi seperti 

keterlambatan kompensasi, kurangnya kenyamanan lingkungan kerja, 

sehingga membuat penurunan kompetensi dan motivasi pada setiap karyawan. 

Absensi yang tidak baik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

 Atas uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang 

berjudul, “PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI, KOMPETENSI, 

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

BAGIAN SCAFFOLDING PADA PT. TRUBA JAYA ENGINEERING DI 

KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OKI”. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membatasi untuk mengungkap 

faktor kinerja karyawan (sumber daya manusia). Dalam penelitian ini faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh kompensasi, motivasi, 
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kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan Bagian 

Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di Kecamatan Air Sugihan 

Kabupaten OKI. 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kompensasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI ? 

2. Apakah Motivasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan 

Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di Kecamatan Air 

Sugihan Kabupaten OKI ? 

3. Apakah Kompetensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI ? 

4. Apakah Lingkungan Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI ? 

5. Apakah Kompensasi, Motivasi, Kompetensi dan Lingkungan kerja 

Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Scaffolding 

Pada PT. Truba Jaya Engineering Di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten 

OKI ? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk Mengetahui Kompensasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI.  

2. Untuk Mengetahui Motivasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI. 

3. Untuk Mengetahui Kompetensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI. 

4. Untuk Mengetahui Lingkungan Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Kinerja Karyawan Bagian Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di 

Kecamatan Air Sugian Kabupaten OKI. 

5. Untuk Mengetahui Kompensasi, Motivasi, Kompetensi dan Lingkungan 

kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Scaffolding Pada PT. Truba Jaya Engineering Di Kecamatan Air Sugihan 

Kabupaten OKI. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat di adakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Akademik 

 Manfaat bagi akademik dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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a. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi 

tambahan refrensi bagi mahasiswa dan mahasiswi ataupun penelitian 

lebih lanjut yang melakukan penelitian serupa. Dapat dijadikan bahan 

bacaan berisikan studi tentang manajemen SDM yang bersifat ilmiah. 

b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi penulis 

untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan, dan untuk menambah 

wawasan dan terhadap pengetahuan di bidang manajemen sumber 

daya manusia. Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Bagi Praktisi 

 Manfaat bagi praktisi dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Bagi perusahaan, diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan 

suatu masukan pemikiran yang bermanfaat sehingga PT. Truba Jaya 

Engineering dapat menerapkan strategi baru untuk meningkatkan 

SDM yang dimiliki sehingga dapat berkerja secara maksimal. 

b. Bagi masyarakat, diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan 

suatu masukan dan pemikiran terhadap masyarakat dan 

mempersiapkan diri bagi masyarakat yang ingin berkarir di PT. Truba 

Jaya Engineering. 


