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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. 

Sumber daya manusia adalah harta atau aset paling berharga dan paling penting 

yang dimiliki oleh suatu organisasi, karena keberhasilan organisasi sangat 

ditentukan oleh manusia (Ardana, 2012:3). Sumber daya manusia dalam suatu 

perusahaan harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi agar dapat melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemennya, oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia 

yang tidak hanya mengakui pentingnya efisien dan efektivitas kerja, namun juga 

mengakui pentingnya nilai karyawan, karena salah satu elemen pokok dalam 

organisasi adalah kemampuan karyawan yang memberikan upaya secara nyata pada 

sistem kerjasama organisasi (Nongkeng, 2011). Pendapat serupa juga dinyatakan 

oleh (Voon et al, 2011:65) bahwa karyawan merupakan aset paling penting bagi 

organisasi dan organisasi harus memiliki pemimpin yang mampu memimpin dan 

memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan oleh perusahaan ialah dengan cara memberdayakan setiap 

karyawan seoptimal mungkin, serta mempertahankan karyawan agar dapat 

mewujudkan setiap visi dan misi yang menjadi tujuan perusahaan. 

Bekerja bukan hanya sekedar memperoleh penghasilan dan mengejar 

kekayaan, akan tetapi dalam bekerja juga harus dilandasi dengan norma dan aturan 

yang ada dalam tempat bekerja. Perusahaan merekrut para karyawan untuk 
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bergabung ke dalam perusahaan dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja secara 

sungguh-sungguh dan memiliki komitmen yang tinggi demi kemajuan perusahaan 

itu sendiri. Istijanto (2006) mengemukakan komitmen karyawan terhadap 

perusahaan ditunjukkan melalui kesetiaan dan loyalitas. Seorang karyawan yang 

memiliki sikap loyalitas, apapun yang didapat ia akan bersungguh-sungguh dan 

bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Poerwadarminta (2012) 

mengatakan “Loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan 

kepercayaan yang diberikan atau ditujukan kepada seseorang atau lembaga, yang 

di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan 

pelayanan dan perilaku yang baik. 

Faktor yang mempengaruhi timbulnya loyalitas kerja salah satunya adalah 

karaktersitik individu yaitu faktor yang menyangkut karyawan itu sendiri yang 

meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, 

ras dan sifat kepribadian (Steers & Porter, 2016:63).  

Menurut Bangun (2012:254), Kompensasi merupakan salah satu faktor 

penting dan menjadi perhatian pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan 

menarik sumberdaya manusia yang berkualitas. Fajar dan Heru (2010) 

mengemukakan kompensasi adalah seluruh extrinsic rewards yang didapat 

karyawan dalam bentuk upah/gaji, insentif, dan beberapa tunjangan (benefits). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hameed et al. (2009) faktor lain yang 

dapat menjadikan karyawan dapat bersikap loyal terhadap perusahaan ialah dengan 

adanya lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang 

memuaskan bagi karyawan dapat meningkatkan loyalitas, sebaliknya lingkungan 



3 
 

 

kerja yang tidak memadai dapat menurunkan loyalitas karyawan dan akhirnya 

motivasi kerja karyawan menurun.  

Fenomena/permasalahan tentang karakteristik individu ditampilkan pada 

Tabel 2 mengenai tingkat pendidikan karyawan CV. Indah Tani Pati Jaya. 

Tabel 1. 

Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jumlah Karyawan pada CV. Indah Tani 

Pati Jaya Tahun 2018 

 

Tingkat Pendidikan Persentase (%) 

SMP 13,6% 

SMA 55,3% 

D1 3,9% 

D2 5,8% 

D3 8,7% 

S1 12,6% 

S2 - 

           Sumber : CV. Indah Tani Pati Jaya, 2018.  

Tabel 2 di atas menunjukan tingkat pendidikan pegawai pada CV. Indah Tani 

Pati Jaya yang bervariasi, dari data di atas menunjukan bahwa pendidikan terakhir 

mayoritas di dominasi oleh SMA sebesar 55,13%, SMP masih cukup tinggi yakni 

sebesar 13,6%, pendidikan S1 sebesar 12,6%, D3 sebesar 8,7%, D2 sebesar 5,8%, 

dan D1 sebesar 3,9%. Tingkat pendidikan karyawan mempengaruhi pengetahuan 

yang dimiliki karyawan dalam melakukan tugasnya dan mempengaruhi kinerja 

yang dihasilkannya, maka dari itu perusahaan perlu menyesuaikan tingkat 

pendidikan yang dimiliki karyawan dengan jabatan yang di berikan sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan. 

Permasalahan kompensasi dirasakan karyawan CV. Indah Tani Pati Jaya 

adalah mengenai pemberian kompensasi dalam pelaksanaanya, pemberian 

kompensasi tersebut masih menyimpan masalah yaitu besarnya kompensasi yang 
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diberikan kepada karyawan dirasa belum optimal dalam mencukupi kebutuhan dari 

karyawan tersebut. Keluhan mengenai kompensasi ini belum disampaikan dalam 

forum resmi. 

Permasalahan lingkungan kerja pada CV. Indah Tani Pati Jaya ditampilkan 

pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2 

Permasalahan Lingkungan Kerja CV. Indah Tani Pati Jaya 

 

Barang Jumlah Kondisi 

Meja 15 1 rusak 

Kursi 58 5 rusak 

Almari 12 Baik 

Kendaran 

Perusahaan 

5 Baik 

Ventilasi Udara 10 Cukup 

Kipas Angin 7 1 rusak 

Lampu 25 Baik 

        Sumber :  CV. Indah Tani Pati Jaya, 2019. 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan lingkungan 

kerja CV. Indah Tani Pati Jaya terdapat kerusakan meja, kursi, kipas angin, hal ini 

perlu tindakan cepat dari pihak manajemen agar cepat menanggapi kondisi kurang 

optimalnya lingkungan kerja CV. Indah Tani Pati Jaya. 

Fenomena turunnya loyalitas karyawan dapat diindikasikan dari tingkat 

keluar masuk karyawan Jumlah karyawan yang berada di CV. Indah Tani Pati Jaya 

tahun 2018 sebagai berikut ini. 
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Tabel 3 

Data Keluar masuk karyawan CV. Indah Tani Pati Jaya 

 

Bulan Jumlah 

Karyawan 

Keluar Masuk 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

113 

- 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

Jumlah  113 4 4 

 Sumber : CV. Indah Tani Pati Jaya 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh dari data keluar masuk karyawan CV. 

Indah Tani Pati Jaya menunjukkan bahwa adanya karyawan yang melakukan keluar 

masuk. 

Beberapa gap riset penelitian terdahulu antara lain Husni, Said Musnadi, 

Faisal (2018) menyatakan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas karyawan. Namun hal berbeda hasil dengan Filian Mufcha Ihwana, 

Isharijad (2017) yang menyatakan kompensasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas perawat. 

Titus Austyn, Tuty Lindawati, Dominicus Wahyu Pradana (2017) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa lingkungan mampu mempengaruhi secara positif 

dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Namun berbeda hasil dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nurul Asfiyah Fajarullaili (2018) yang menyatakan tidak 
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terdapat pengaruh secara parsial variabel lingkungan kerja terhadap loyalitas 

karyawan. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Sedangkan untuk membatasi penelitian maka penelitian ini dibatasi sebagai 

berikut ini. 

1.2.1. Penelitian ini menggunakan Karakteristik Individu, Kompensasi dan  

Lingkungan Kerja sebagai variabel independen dan Loyalitas Kerja 

sebagai variabel dependen. 

1.2.2. Objek penelitian di CV. Indah Tani Pati Jaya.  

1.2.3. Responden dalam penelitian ini adalah semua karyawan CV. Indah 

Tani Pati Jaya. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan keterangan latar belakang diatas, maka penelitian ini 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1.3.1. Apakah ada pengaruh karakteristik individu terhadap loyalitas kerja 

pada CV. Indah Tani Pati Jaya? 

1.3.2. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja pada CV. 

Indah Tani Pati Jaya? 

1.3.3. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja pada 

CV. Indah Tani Pati Jaya? 
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1.3.4. Apakah pengaruh karakteristik individu, kompensasi, dan lingkungan 

kerja terhadap loyalitas kerja pada CV. Indah Tani Pati Jaya secara 

simultan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.4.1. Menguji karakteristik individu terhadap loyalitas kerja CV. Indah 

Tani Pati Jaya. 

1.4.2. Menguji kompensasi terhadap loyalitas kerja CV. Indah Tani Pati 

Jaya. 

1.4.3. Menguji lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja CV. Indah Tani Pati 

Jaya. 

1.4.4. Menguji karakteristik individu, kompensasi, dan lingkungan kerja 

terhadap loyalitas kerja CV. Indah Tani Pati Jaya secara simultan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat praktis 

Pengalaman yang berharga bagi peneliti karena mendapatkan ilmu 

baru tentang praktek-praktek karakteristik individu, kompensasi, dan 

lingkungan kerja serta loyalitas kerja pada CV. Indah Tani Pati Jaya, ke 

depannya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis yang 

berkaitan dengan karakteristik individu, kompensasi, dan lingkungan kerja 

serta loyalitas kerja. 



8 
 

 

1.5.2. Bagi CV. Indah Tani Pati Jaya 

Bahan masukan atau pertimbangan bagi CV. Indah Tani Pati Jaya 

mengenai karakteristik individu, kompensasi, dan lingkungan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


