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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang 

paling penting dalam organisasi, mengingat bahwa manusia merupakan faktor 

penjalan roda kegiatan dan faktor pendorong untuk menentukan keberhasilan 

suatu organisasi (Yulianti, 2018). Manusia merupakan individu yang unik yang 

memiliki perbedaan satu sama lain serta dapat berinteraksi dengan berbagai cara, 

oleh karena itu manusia perlu dikelola dan dikoordinasikan dengan baik agar 

dapat bekerjasama sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dewasa ini, perusahaan tidak dapat menganggap bahwa sumber daya 

manusia sebagai alat pencapaian tujuan semata. Perusahaan juga harus dapat 

memberikan perhatian pada kebutuhan, keinginan, dan harapan dari tenaga kerja 

terhadap pekerjaan yang mereka geluti. Adanya kesesuaian antara harapan yang 

diinginkan oleh karyawan dengan kenyataan yang ada, dapat memberikan 

pengaruh positif bagi perusahaan. dalam melaksanakan pekerjaan sehari – hari, 

karyawan merasa perlu mendapatkan faktor pendukung yang mampu untuk 

memberikan kepuasan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan aktivitas 

pekerjaan sehari – harinya dengan baik (Yulianti, 2018). 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya 

yang dapat dilihat dari sikap positif individu terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Setiap individu memiliki tingkat 

1 



2 
 

 
 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. 

Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan, maka ada 

kecenderungan semakin tinggi tingkat kepuasan kerjanya (Amalini, dkk, 2016). 

Selain itu, setiap perusahaan akan mencari karyawan dengan kinerja baik 

dan memiliki loyalitas terhadap perusahaan tempatnya bekerja, karena dalam 

proses pengembangan karyawan, aspek keterikatan  perlu mendapat perhatian 

yang lebih. Karena dengan adanya keterikatan  dalam diri karyawan terhadap 

perusahaan diharapkan karyawan-karyawan berkualitas yang dimiliki perusahaan 

akan dapat tetap bertahan walaupun ada kesempatan untuk meninggalkan 

perusahaan (Shanty, 2017:103). Kondisi perusahaan akan tetap stabil karena 

karyawan yang berkualitas akan terus bekerja dengan baik dalam 

mengembangkan perusahaan. 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga tercipta keterikatan  

organisasional karyawan yang kuat dan kepuasan kerja, yaitu: Kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan kompensasi. Kepemimpinan merupakan salah satu penyebab 

terciptanya keterikatan  dan kepuasan kerja karyawan. Kepemimpinan dilihat dari 

cara memimpin dan mengkoordinasi karyawan dalam melaksansakan 

kegiatannya. Kepemimpinan terbukti sangat efektif mempengaruhi keterikatan  

dan kepuasan kerja karyawan karena melalui sebuah kepemimpinan seorang 

pemimpin atau manajemen dapat memperlakukan bawahan atau karyawan untuk 

bekerja dengan hati dan lebih termotivasi sehingga perawat merasa lebih puas 

dalam bekerja (Bowles dalam Purnomo, 2015). 
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Selain kepemimpinan, variabel lain yang dapat mempengaruhi keterikatan  

dan kepuasan karyawan yakni kompensasi. Kompensasi adalah upah, gaji, dan 

semua fasilitas lainnya yang merupakan balas jasa atau pembayaran yang 

diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada pekerja atau karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaan mereka. 

Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi 

karyawan. Dikarenakan kompensasi mempunyai arti penting bagi perusahaan, 

dimana kompensasi dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan 

karyawannya. Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai 

individu, karena besarnya kompensasi merupakan ukuran nilai pekerjaan 

karyawan itu sendiri.  Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kompensasi terhadap 

karyawan sudah memenuhi standart pemerintah dengan kompensasi sesuai UMK 

(Upah Minimum Kabupaten). Sedarmayanti (2010: 239), mengatakan kompensasi 

adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa kerja 

mereka. Kompensasi bukan hanya penting untuk karyawan saja, melainkan juga 

penting bagi perusahaan itu sendiri, karena program-program kompensasi 

merupakan pencerminan perusahaan untuk mempertahankan sumber daya 

manusianya. 

Kepuasan kerja merupakan dampak atau hasil dari keefektifan performance 

dan kesuksesan dalam bekerja. Kepuasan kerja yang rendah pada organisasi 

adalah rangkaian dari menurunnya pelaksanaan tugas, meningkatnya absensi, dan 

penurunan moral organisasi (Yukl dalam Darwito, 2010:4), sedangkan pada 
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tingkat individu, ketidakpuasan kerja, berkaitan dengan keinginan yang besar 

untuk keluar dari kerja, meningkatnya stress kerja, dan munculnya berbagai 

masalah psikologis dan fisik. 

Meskipun menghadapi situasi krisis tersebut rumah sakit sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa tetap berpeluang untuk terus 

dikembangkan karena peluang pemasarannya masih sangat terbuka. Mengingat 

peluang yang masih terbuka ini, perusahaan harus berusaha meningkatkan 

kuantitas maupun kualitas produk jasa yang dihasilkan. Peran sumber daya 

manusia sebagai pelaku ekonomi sangatlah besar, terutama untuk mendukung 

sektor usaha sebagai penggerak pembangunan (Yukl dalam Darwito, 2010:5). 

Dengan sumber daya yang berkualitas, maka produktivitas kerja yang tinggi dapat 

dimiliki oleh perusahaan, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas sesuai 

dengan tuntutan pelanggan yang terus berkembang. 

PT. Kudos Istana Furniture merupakan perusahaan perseroan yang didirikan 

pada tanggal 27 September 1987 dan produksi komersiil dimulai pada tahun 1988. 

Perusahaan ini lebih dikenal dengan PT. Rotan karena pada awal berdirinya 

perusahaan ini lebih mengedepankan produk berbahan baku rotan. Namun dengan 

perkembangan zaman dan banyaknya jenis barang furniture maka perusahaan ini 

berusaha mengaplikasikan bahan baku rotan dengan bahan baku lainnya agar tetap 

bersaing dengan perusahaan besar lainnya.  

Fenomena yang terjadi pada PT. Kudos Istana Furniture adalah banyaknya 

karyawan produksi yang keluar dari perusahaan yang diakibatkan oleh kurangnya 

rasa keterikatan seorang karyawan dalam perusahaan tempat ia bekerja. Berikut 
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data keluar masuk karyawan produksi PT. Kudos Istana Furniture selama 3 tahun 

terakhir. 

Tabel 1.1 

Data Keluar Masuk Karyawan Bagian Produksi  PT. Kudos Istana 

Furniture (Per Orang) 

Tahun Karyawan 

Awal 

Karyawan 

Akhir 

Karyawan 

Masuk  

Karyawan 

Keluar  

2017 375 361 3 14 

2018 371 352 10 19 

2019 373 359 21 14 

Sumber: PT. Kudos Istana Furniture, 2020 

Berdasarkan data dari PT. Kudos Istana Furniture menunjukkan tingkat 

keluar masuknya karyawan bagian produksi mengalami fluktuasi. Data keluar 

masuk karyawan bagian produksi menunjukkan bahwa konsep employee 

engagement atau keterikatan karyawan belum menjadi fokus bagi manajemen PT. 

Kudos Istana Furniture. Keluarnya karyawan bagian produksi pada PT. Kudos 

Istana Furniture menunjukkan bahwa kepuasan karyawan rendah yang 

disebabkan beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu pemimpin yang kurang 

efektif dalam memberikan koordinasi pekerjaan kepada bawahan. Selain itu, 

kompensasi yang diterima karyawan sebenarnya sudah mengacu kepada standar 

gaji yang ada namun perlu ditingkatkan kembali. 

Research Gap dalam penelitian ini tentang kepemimpinan adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Erda (2017) mengatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putu (2017) mengatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

penelitian yang dilakukan Furkan (2017) meengatakan bahwa kepemimpinan 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan karyawan. berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Putu (2017) mengatakan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keterikatan karyawan. 

Research Gap terkait kompensasi adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Septerina (2018) mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan yang berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rasmi (2017) mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh 

negatif terhadap kepuasan kerja karyawan. penelitian yang dilakukan oleh Sri 

(2018) mengatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keterikatan karyawan. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Antony (2019) mengatakan bahwa kompensasi tidak berpengaruh positif terhadap 

keterikatan karyawan. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengambil judul Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap 

Keterikatan Karyawan (Employee Engagement) Dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening Pada PT Kudos Istana Furniture. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1) Variabel eksogen adalah kepemimpinan dan kompensasi. 

2) Variabel intervening adalah kepuasan kerja. 

3) Variabel endogen  adalah keterikatan karyawan (employee engagement). 
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b. Obyek dalam penelitian ini adalah PT Kudos Istana Furniture. 

c. Responden dalam penelitian adalah pada karyawan produksi PT Kudos Istana 

Furniture yang berjumlah 359 karyawan. 

d. Penelitian ini dilakukan setelah proposal disetujui yaitu bulan September 

sampai November 2020 . 

 

1.3. Perumusan Permasalahan 

Berdasarkan data dari PT. Kudos Istana Furniture (tabel 1) dapat dilihat 

bahwa tingkat keluar masuknya karyawan bagian produksi mengalami fluktuasi. 

Data keluar masuk karyawan bagian produksi menunjukkan bahwa konsep 

employee engagement atau keterikatan karyawan belum menjadi fokus bagi 

manajemen PT. Kudos Istana Furniture.  

Keluarnya karyawan bagian produksi pada PT. Kudos Istana Furniture 

menunjukkan bahwa kepuasan karyawan rendah yang disebabkan beberapa hal 

yang menjadi penyebabnya, yaitu peran pemimpin yang diharapkan mampu untuk 

meningkatkan motivasi karyawan masih perlu ditingkatkan kembali. Selain itu, 

kompensasi yang diterima karyawan sebenarnya sudah mengacu kepada standar 

gaji yang ada namun perlu dinaikkan sesuai dengan beban kerja atau masa kerja 

karyawan. 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian 

yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada PT Kudos 

Istana Furniture? 
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2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada PT Kudos 

Istana Furniture? 

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan pada PT 

Kudos Istana Furniture? 

4. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap keterikatan karyawan pada PT 

Kudos Istana Furniture? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap keterikatan karyawan pada PT 

Kudos Istana Furniture? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada PT 

Kudos Istana Furniture. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada PT Kudos 

Istana Furniture. 

3. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan pada 

PT Kudos Istana Furniture. 

4. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap keterikatan karyawan pada PT 

Kudos Istana Furniture. 

5. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap keterikatan karyawan pada 

PT Kudos Istana Furniture 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam 

penelitian dan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya serta menambah keilmuan bagi 

para mahasiswa. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat 

kebijakan menyangkut nilai-nilai strategis mengenai kepemimpinan dan 

kompensasi terutama pengaruhnya terhadap kepuasan karyawan dan 

keterikatan karyawan. 

 


