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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi merupakan aset yang 

sangat penting karena tanpa adanya karyawan perusahaan atau organisasi akan 

sulit untuk mencapai tujuannya. Kemampuan dari seorang individu dalam 

melakukan pekerjaannya tergantung dari apa yang telah mereka kerjakan dan 

mereka dapatkan. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentunya juga diperlukan 

adanya sumber daya manusia yang berkualitas.  

Dawal dan Taha (2007:267) menyatakan bahwa kepuasan kerja bagi 

karyawan merupakan kunci dari sehatnya sebuah organisasi. Untuk dapat survive 

perusahaan atau organisasi harus mempunyai karyawan yang memiliki sikap yang 

baik dan semangat kerja yang tinggi sehingga ada rasa kepuasan dan loyalitas 

terhadap perusahaan. Hal tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh 

Dawal dan Taha (2007:267) bahwa kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari 

attitude dalam bekerja. Sama dengan apa yang dikemukakan oleh Anas (2013:2) 

bahwa pihak perusahaan harus dapat memahami perilaku karyawannya agar 

kebutuhan-kebutuhan karyawannya dapat terpenuhi, sehingga kepuasan kerja 

karyawan dapat terjaga.  

Kepuasan kerja sangat berpengaruh bagi kelangsungan kegiatan 

perusahaan. Dhermawan (2012:174) mengemukakan bahwa kepuasan kerja dapat 

menjadi faktor pendorong meningkatnya kinerja karyawan yang pada gilirannya 

akan memberikan kontribusi kepada peningkatan kinerja organisasi. Perusahaan 
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atau organisasi akan mendapat timbal balik dalam bentuk keuntungan jika kinerja 

karyawan meningkat dengan adanya kepuasan kerja. Kepuasan kerja bagi 

karyawan dapat menimbulkan perasaan yang menyenangkan dalam bekerja 

sehingga dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan tersebut  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

diantaranya adalah lingkungan kerja, kepemimpinan dan kompensasi. Apabila 

perusahaan melalui manajer sumber daya manusia lebih memperhatikan kepuasan 

kerja yang dicapai oleh tiap-tiap karyawan, diharapkan dapat meningkatkan etos 

kerja karyawan, hingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Faktor yang pertama adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan dapat memepengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankanya. Manfaat lingkungan kerja 

adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat (Dwi Novianto, 

2015). Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan merupakan faktor eksternal 

yang sangat penting untuk diperhatikan manajemen. Meskipun lingkungan kerja 

tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan 

kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan 

proses produksi tersebut. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau 

sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, 

dan nyaman. Sebaliknya lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut 
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tenaga dan waktu kerja yang lebih banyak serta tidak mendukung diperolehnya 

rancangan sistem kerja yang efisien (Sedarmayanti dalam Khoiriyah, 2009). 

Faktor kedua yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam 

penelitian ini adalah kepemimpinan. Pemimpin sangat berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan, karena dalam bekerja karyawan selalu bergantung pada 

pemimpin. Apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas 

yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik sehingga diperlukan 

pemimpin yang efektif dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi 

perilaku bawahannya. Menurut Robbins (2009:49) kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi sebuah kelompok untuk mencapai suatu visi 

atau serangkaian tujuan tertentu. Rivai (2009:2) mendefinisikan kepemimpinan 

secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, 

memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok dan budayanya. 

Permasalahan kepuasan kerja karyawan tidak terlepas dari apa yang 

diterima oleh karyawan itu sendiri. Faktor kompensasi menjadi hal yang bisa 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Jika hak dari karyawan dapat terpenuhi 

kinerja karyawan juga akan meningkat yang menyebabkan tujuan dari perusahaan 

dapat tercapai. Menurut Yusnaena (2012:2) kompensasi adalah imbalan atau balas 

jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada para tenaga kerja 

karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran 

demi kemajuan organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan. Sistem 

kompensasi kerja yang baik yakni sistem yang mampu menjamin kepuasan para 
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karyawan yang pada akhirnya memungkinkan perusahaan memperoleh, 

memelihara dan mempekerjakan sejumlah orang yang dengan berbagai sikap dan 

perilaku yang positif akan bekerja dengan produktif bagi kepentingan perusahaan 

(Putranto, 2012:2). Pemberian kompensasi yang semakin baik akan 

mempengaruhi kepuasan karyawan dalam bekerja karena karyawan merasa 

dihargai oleh pimpinannya. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan apa yang 

telah dilakukan karyawan akan mendorong karyawan bekerja dengan baik dan 

lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan (Yulharsari, 2012:2). 

Pabrik Gula Pakis Baru merupakan salah satu pabrik gula yang ada di 

Jawa Tengah, tepatnya berada di Pabrik Gula Trangkil merupakan salah satu 

pabrik gula yang ada di Jawa Tengah, yang terletak di jalan raya Tayu-Pati Km. 3 

Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kepuasan kerja karyawan Pabrik Gula Pakis Baru 

merupakan salah satu faktor penunjang agar karyawan dapat bekerja secara 

maksimal. Dengan adanya karyawan yang dapat memberikan hasil yang maksimal 

maka diharapkan tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai.  

Fenomena yang  terjadi di pabrik Gula Pakis Baru yaitu pabrik tersebut  

sudah 3 kali mengalami pergantian kepemilikan, sehingga bangunan komplek di 

sekitar Gula Pakis Baru tidak dibangun secara bersamaan. Bangunan-bangunan 

tersebut terdiri bangunan lama dan bangunan baru sebagai penunjang fasilitas 

kelengkapan pabrik. Tata letak bangunan  pabrik sangat mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Pemimpin pabrik Gula Pakis Baru terlihat jarang komunikasi 

dengan bawahannya. Begitu juga dengan target yang harus dicapai oleh pabrik 

Gula Pakis Baru membuat karyawan harus lebih kerja keras dalam mencapai 
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target. Namun kompensasi yang didapat sedikit, tidak sesuai dengan hasil lembur 

setiap karyawan. Hal tersebut tentunya sangat menurunkan tingkat kepuasan 

kepuasan kerja karyawan pabrik Gula Pakis Baru.  

Penelitian mengenai pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan dan 

kompensasi terhadap kepuasan karyawan belum didapat hasil yang konsisten. 

Penelitian oleh Aruan dan Fakhri (2015) tentang pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kepusasan kerja karayawan menyatakan bahwa faktor lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja non fisik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini didukung dengan hasil 

penelitian Dwijayanti dan Dewi (2015) yang meneliti pengaruh kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja bahwa lingkungan kerja secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, penelitian 

oleh  Riyadi (2013) pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan pengembangan 

karir menunjukkan tidak ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Artinya lingkungan kerja tidak selalu diukur dengan tingkat kepuasan 

kerja.  

Penelitian mengenai gaya kepemimpinan dan motivasi kerja yang 

dilakukan oleh Tyas, dkk (2016) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan  

berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan  kerja  pegawai. Hasil ini didukung 

dengan hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan oleh Sinurat (2017) bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Beda halnya dengan penelitian Hidayat 

Rahmat (2013) tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Hasil 
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penelitiannya tidak terdapat pengaruh langsung positif yang signifikan dari 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian mengenai kompensasi oleh Riyadi (2013) bahwa kompensasi  

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian ini 

didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti dan Dewi (2015) 

yang menyatakan bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Bertentangan dengan penelitian Yamoah 

(2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kompensasi dengan 

kepuasan kerja. 

Mengingat betapa pentingnya kompensasi dikarenakan jika suatu 

perusahaan tidak mampu memberikan kompensasi sesuai dengan apa yang 

diharapkan karyawan maka kepuasan karyawan akan rendah dan dapat 

berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Pentingnya peran kepemimpinan dalam 

mengarahkan karyawan untuk mendorong karyawan bekerja dengan baik, 

termotivasi dan merasa puas terhadap hasil pekerjaannya serta karyawan akan 

bekerja secara maksimal apabila lingkungan kerja nyaman dan mendukung 

terhadap kepuasan kerja karyawan, maka penelitian ini mengambil judul 

penelitian “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepemimpinan dan Kompensasi 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PG. Pakis Baru Pati. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Begitu banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan, penelitian skripsi ini bermaksud : 
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1.2.1. Variabel independen terdiri dari lingkungan kerja, kepemimpinan dan 

kompensasi adapun variabel dependen adalah kepuasan kerja karyawan. 

1.2.2. Penelitian mengambil obyek penelitian di PG. Pakis Baru Pati. 

1.2.3. Responden yang diteliti adalah karyawan PG. Pakis Baru Pati. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Kepuasan kerja karyawan Pabrik Gula Pakis Baru merupakan salah satu 

faktor penunjang agar karyawan dapat bekerja secara maksimal. Namun dengan 

adanya pergantian kepemilikan pabrik yang sudah terjadi 3 kali menjadikan  

karyawan harus selalu beradaptasi dengan pemimpin yang baru dengan kebijakan 

yang baru pula. Pemimpin juga jarang melakukan komunikasi yang baik dengan 

karyawan PG. Pakis Baru Pati. Karyawan tidak memperoleh kompensasi yang 

sesuai dengan jam kerja karyawan bahkan ketika karyawan harus bekerja secara 

lembur. Hal ini mengakibatkan turunnya tingkat kepuasan kerja karyawan 

sehingga pekerjaan tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan latar belakang di 

atas, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.3.1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan PG. Pakis Baru Pati? 

1.3.2. Apakah kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan PG. Pakis Baru Pati? 
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1.3.3. Apakah kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan PG. Pakis Baru Pati? 

1.3.4. Apakah lingkungan kerja, kepemimpinan dan kompensasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan PG. Pakis Baru Pati secara 

berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

PG. Pakis Baru Pati. 

1.4.2. Menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PG. 

Pakis Baru Pati. 

1.4.3. Menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PG. 

Pakis Baru Pati. 

1.4.4. Menguji pengaruh lingkungan kerja, kepemimpinan dan kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan PG. Pakis Baru Pati secara berganda. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

1. Bagi Penulis, sebagai tempat untuk menerapkan teori yang didapat 

selama mengikuti kuliah dan menambah khasanah ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang sumber daya manusia. 
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2. Bagi Akademis, sebagai penambahan referensi dan bahan bacaan 

tentang manajemen sumber daya manusia. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan pihak perusahaan 

dalam mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan dengan memperhatikan lingkungan kerja, kepemimpinan dan 

kompensasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Lingkungan Kerja 

2.1.1.1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Sedarmayati (2009:21) mengemukakan definisi lingkungan kerja adalah 

adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya 

dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Siagian (2008:132) adanya 

sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat tugas yang harus 

diselesaikan merupakan kondisi kerja yang kondusif.. 

Ahyari (2004:125) bahwa lingkungan kerja berkaitan dengan segala 

sesuatu yang berada di sekitar pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya, seperti pelayanan karyawan, kondisi kerja, 

hubungan karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Faktor lain di dalam 

lingkungan kerja dalam perusahaan yang juga tidak boleh diabaikan adalah 

hubungan karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut. Hubungan 

karyawan ini juga ikut menentukan tingkat produktivitas kerja dari para karyawan. 

Dari beberapa pendapat di atas, pengertian lingkungan kerja berkaitan 

dengan segala sesuatu yang berada di sekitar pekerjaan dan yang dapat 

mempengaruhi karyawan dalam melaksanakan tugasnya, seperti pelayanan 

karyawan, kondisi kerja, hubungan karyawan di dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 
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