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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

          Perubahan era globalisasi saat ini dan dalam kondisi masyarakat 

sekarang, seringkali ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan 

banyak perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang 

disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang ada 

pada perusahaan tersebut, faktor penting sumber daya manusia yang turut 

menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan atau 

organisasi sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia 

yaitu orang-orang yang menyediakan tenaga, bakat kreativitas dan semangat bagi 

perusahaan serta memegang peranan penting dalam fungsi operasional 

perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset kunci perusahaan 

untuk menghadapi persaingan global. Sumber daya manusia tentunya lebih 

berharga daripada aset-aset perusahaan yang lain. Perusahaan yang mengalami 

kemunduran, sudah dipastikan ada sumber daya manusia yang tidak mampu 

mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tanggung jawab perusahaan untuk dapat 

lebih mengerti tentang kebutuhan karyawan adalah sesuatu hal yang mutlak dan 

wajib, jika perusahaan ingin terus mampu bersaing di era global seperti ini. Setiap 

perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil, 

tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai 

hasil kerja yang maksimal. 
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      Wahjono (2008) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai imbalan atas sumbangannya kepada perusahaan, termasuk di 

dalamnya adalah gaji, pemberian tunjangan, fasilitas-fasilitas yang dapat 

dinikmati karyawan baik yang berupa uang maupun yang non keuangan. 

Pemberian kompensasi kepada karyawan secara tepat akan membuat mereka 

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan giat sehingga hasil yang 

dicapai dari pekerjaan tersebut dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi 

karyawan tersebut. Agar kepuasan kerja tersebut dapat tercapai perusahaan 

hendaknya memperhatikan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Perusahaan 

wajib memberikan imbalan kepada karyawannya secara merata dan adil sesuai 

dengan pekerjaannya (Septerina Rusda 2018) 

  Telebih factor kompensasi, promosi jabatan sangat berpengaruh untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, promosi jabatan adalah pemindahan pegawai 

atau karyawan, dari satu jabatan atau tempat kepada jabatan atau tempat yang 

lebih tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih 

tinggi dari jabatan yang di duduki sebelumnya Siagian (2009:169). Karyawan 

yang senang dalam menjalankan pekerjaannya secara tidak langsung akan 

memberikan kepuasan kerja terhadap apa yang mereka kerjakan. Wahjono (2008) 

kepuasan kerja adalah hasil persepsi para karyawan tentang seberapa baik 

pekerjaan seseorang memberikan segala sesuatu yang dipandang sebagai suatu 

yang penting melalui hasil kerjanya.  
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                Kepuasan kerja karyawan adalah suatu fenomena yang perlu dicermati 

oleh pimpinan perusahaan. Kepuasan kerja karyawan berhubungan erat dengan 

kinerja karyawan. Seseoran gyang puas akan memiliki motivasi dan partisipasi 

kerja yang tinggi, yang pada akhirnya akan terus memperbaiki kinerja mereka 

(Hasibuan, 2008). 

              Kinerja juga merupakan hasil kerja yang dihasilkan atau disumbangkan 

seorang karyawan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepada 

perusahaan (Mangkunegara, 2010:13). Dengan kinerja karyawan yang baik 

diharapkan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain sehingga dapat 

diakui bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang berkualitas. Kinerja karyawan 

dapat ditingkatkan melalui peningkatan kompensasi dan motivasi kerja, karena 

dengan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, semangat, 

kemauan, dan ketelitian karyawan pada saat bekerja akan lebih maksimal, fokus, 

dan disiplin (Agiel Puji Damayanti, dkk, 2013). 

              Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kebupaten Kudus sebagai lembaga pelayanan publik yang didirikan dengan 

peraturan daerah dan diberi tugas “memberikan pelayanan air minum yang 

memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat secara adil, merata dan terus menerus 

serta menunjang program pembangunan daerah dibidang pengolahan air minum” 

sebagai lembaga pelayanan dituntut mampu membangun pelayanan public (Public 

Service) dan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memenuhi 

harapan dan tuntutan masyarakat. 
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              Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam 

sebuah organisasi tidak selalu menunjukkan kondisi yang baik, kondisi yang 

terjadi menunjukkan bahwa adanya hasil kinerja karyawan yang kurang 

maksimal. Permasalahan ini juga ditandai dengan menurunya kinerja karyawan 

karena ketidakpatuhan/ketidakdiplinan. Karyaawan yang tidak taat dan kurang 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan. Beberapa karyawan 

yang melanggar ketentuan, kewajiban, dan larangan dalam menjalankan tugas 

yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan kepentingan 

PDAM Kabupaten Kudus, sehingga menghambat perkembangan instansi untuk 

memenuhi pelayanan kepada masyarakat pelanggan sesuai standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur. 

Table rakapitulasi evalusi prestasi kerja karyawan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupatan Kudus tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut : 

          Tabel 1.1 

        Hasil Rekapitulasi Evaluasi Prestasi Kerja Karyawan/Wati 

PDAM Kudus Tahun 2017& 2018 

Penilaian Jumlah Pegawai 

Nilai Katagori 2017 2018 

0-75 Jelek 5 8 

76-164 Cukup 13 15 

165- 239 Baik 101 98 

240-300 Sangat Baik 16 14 

Jumlah 135 135 

  Sumber : Rekapitulasi Prestasi Kerja PDAM Kudus, Tahun 2018 
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               Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa selama tahun 2018 jumlah 

karyawan yang memiliki kriteria penilaian kinerja Baik dan Sangat Baik 

mengalami penurunan sedangkan karyawan dengan penilaian kinerja Cukup dan 

Jelek, jumlahnya mengalami peningkatan. Informasi tersebut menjadi indikasi 

bahwa telah terjadi penurunan kinerja karyawan. Hal ini menjadi indikasi adanya 

masalah dalam prestasi kerja. 

              Promosi (promotion) berperan penting bagi setiap pegawai. Promosi 

seharusnya akan memberikan status sosial, wewenang, tanggung jawab, serta 

penghasilan yang semakin besar bagi pegawai. Secara teoritis, pegawai memiliki 

akses atas promosi berdasarkan asas keadilan dan objektivitas, pegawai akan 

terdorong untuk lebih giat bekerja, bersemangat, berdisiplin dan berprestasi kerja       

(M. Isa Indrawan 2015).  

 Namun berdasarkan hasil pengamatan pada Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupten Kudus, terkadang pelaksanaan promosi untuk 

menduduki jabatan struktural tertentu tidak berdasarkan pada prinsip 

profesionalisme dan syarat obyektif yang ditetapkan, terkadang jabatan yang 

diberikan tidak sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikannya. Realitas 

di atas didukung dengan hasil observasi dan wawancara pada Perusahaan Daerah 

Air minum (PDAM) kabupaten Kudus, pegawai tersebut mengungkapkan bahwa 

kondisi yang terjadi saat pelantikan pejabat struktural di lingkungan kerja 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus, yaitu adanya 

penempatan pegawai pada jabatan tertentu tidak sesuai dengan disiplin ilmunya 

dan adanya kedekatan emosional antara kepala dengan pegawai yang 
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dipromosikan cenderung menjadi dasar kebijakan dalam mempromosikan 

pegawai menduduki jabatan struktural tertentu. Kondisi ini tentunya tidak sesuai 

dengan prinsip “The Right Man On The Right Place”. Artinya “Menempatkan 

Orang Yang Benar didalam Tempatnya Yang Benar”. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pelaksanaan promosi jabatan struktural tidak sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan.   

            Mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pada (PDAM) 

Kabupaten Kudus. Keberhasilan suatu organisasi dalam mempertahankan 

karyawan yang telah dimiliki tidak dapat dicapai dengan cara yang mudah. 

Keberhasilan tersebut hanya dapat terwujud berkat kepiawaian organisasi dalam 

memahami kebutuhan karyawan dan menerapkan system kompensasi yang baik 

serta memberi reward pada karyawan yang mempunyai prestasi kerja yang baik 

agar karyawan bisa semangat dalam bekerja sehingga memberikan kepuasan kerja 

bagi karyawan dan termotivasi secara optimal.            

  Kompensasi yang diberikan kepada karyawan juga sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja 

Mangkunegara (2008:28). Setiap indvidu memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Karyawan 

akan memberikan yang terbaik jika keinginan sesuai harapannya, sehingga 

kepuasan karyawan pun akan terpenuhi dan kinerjanya juga meningkat. 

Kompensasi juga meningkatkan motivasi karyawan terhadap ukuran kinerja, 

sehingga membantu karyawan mengalokasikan waktu dan usaha karyawan. 
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              Berdasarkan pendapat para peneliti terdahulu terdapat perbedaan hasil 

penelitian (research gap) yaitu penelitian  Ni Made Nurcahyani dan I.G.A. Dewi 

Adnyani (2016), yang menunjukkan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Berbanding terbalik dngan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Anastasya 

Kawulusan dan Jantje L Sepang, Chistoffel Mintardjo (2016), yang menunjukkan 

bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja. 

             Berdasarkan penelitian dari Muhammad Sandro Angga Kusumah (2015), 

yang menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Bayu 

Indra Nugraha dan Ida Bagus Ketut Surya (2016), yang menunjukkan bahwa 

kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

            Berdasarkan penelitian Evaline.SJ dan Thavakumar (2015), yang 

menunjukkan bahwa promosi jabatan tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan. Berbanding terbalik dengan Penelitian yang dilakukan oleh Agatha 

Judas (2013) yang menunjukkan promosi jabatan berpengaruh terhadap prestasi 

kerja. 

              Berdasarkan risearch gap dan fenomena gap diatas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Promosi Jabatan 

dan Kompensasi Terhadap Prestasi Kerja melalui Kepuasan Kerja sebagai 

Variabel Intervening pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Kudus. 
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1.2   Ruang Lingkup 

             Permasalahan yang berhubungan dengan prestasi kerja karyawan, untuk 

menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman pembahasan masalah 

tersebut, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Kudus. 

2. Variabel independen yaitu Promosi Jabatan dan Kompensasi serta variabel 

dependen yaitu Prestasi Jabatan yang melalui Kepuasan Kerja sebagai variabel 

Intervening. 

3. Subjek yang akan diteliti adalah karyawan/wati Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

4. Waktu penelitian pada penelitian ini adalah 4 bulaan. 

1.3   Perumusan Masalah 

            Persoalan mengenai promosi jabatan, kompensasi dan kepuasan kerja 

merupakan suatu usaha untuk dapat meingkatkan prestasi kerja pada perusahaan. 

a. Permasalahan yang ditandai dengan menurunya kinerja karyawan karena 

ketidakpatuhan atau ketidakdisiplinan karyawan yang kurang taat dan kurang 

bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan. Beberapa karyawan 

yang melanggar ketentuan, kewajiban dan larangan dalam menjalakan tugas 

yang secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan perusahaan. 

b. Permasalahan pelaksanaan promosi untuk menduduki jabatan struktural 

tertentu tidak berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan syarat obyektif 

yang ditetapkan, terkadang jabatan yang diberikan tidak sesuai dengan 
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keahlian dan latar belakang pendidikannya. Adanya penempatan karyawan 

pada jabatan tertentu tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki dan 

adanya kedekatan emosional antara kepala dengan karyawan yang 

dipromosikan cenderung menjadi dasar kebijakan dalam mempromosikan 

pegawai menduduki jabatan struktural tertentu. Hal tersebut dapat menjadi 

indikasi masalah penurunan prestasi kerja dan kepuasan kerja karyawan 

terhadap pekerjaanya. 

             Mengacu pada fenomena bisnis yang ada maka masalah penelitian yang 

dirumuskan adalah : 

1. Bagaimana  pengaruh Promosi Jabatan terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

pada  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus? 

4. Bagaimana pengaruh Promosi Jabatan terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus? 

6. Bagaimana pengaruh Promosi Jabatan terhadap Prestasi Kerja melalui 

Kepuasan Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kudus? 
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7. Bagaimana pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja melalui 

Kepuasan Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kudus? 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan di atas, 

penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisis pengaruh Promosi Jabatan terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja  terhadap Prestasi Kerja pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh Promosi Jabatan terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus 

6. Menganalisis pengaruh Promosi Jabatan tehadap Prestasi Kerja melalui 

Kepuasan Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kudus. 

7. Menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Prestasi Kerja melalui 

Kepuasan Kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Kudus. 
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1.5   Manfaat Penelitian 

          Manfaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan sumber daya manusia dan menambah kajian ilmu 

manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai promosi jabatan, 

kompensasi, kepuasan kerja dan prestasi kerja. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi perusahaan dan karyawan. 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dari 

peningkatan Prestasi kerja karyawan yang dibutuhkan sebagai penilaian 

perusahaan terhadap kinerja karyawan. 

b. Bagi Karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk 

meningkatkan kinerja dan kompetensi mereka terhadap pekerjaannya. 

Dengan mengetahui kekurangan yang ada, maka karyawan diharapkan dapat 

memperbaiki dirinya sebagai wujud bahwa dirinya adalah aset penting dan 

mempunyai nilai yang lebih dimata instansi. 

 

 


