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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan industri yang semakin ketat dan kondisi ekonomi dari 

masyarakat sekarang ini, seringkali ditemukan permasalahan yang bisa 

menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan. Menghindari kegagalan 

tersebut perusahaan perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia yang 

baik. Harus diakui manusia sebagai faktor terpenting dalam mencapainya 

tujuan perusaahan. Perusahaan sulit maju atau berkembang jika hanya 

mengandalkan sarana dan prasarana yang memadai, perusahaan tidak bisa 

terlepas dari peran tenaga kerja. Faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

karyawan yaitu dengan adanya pemberian kompensasi dan lingkungan kerja. 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2007: 118) dalam 

(Kristianto, Marjan dan Alwi. 2017). Kompensasi adalah segala yang 

diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas kontribusinya kepada 

perusahaan atau organisasi (Ardana : 2012) dalam ( Prayoga Setia Darma: 

2017 ). Kompensasi sangat penting bagi karyawan, karena besarnya 

kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan 

itu sendiri. Besar kecilnya kompensasi dapat mempengarui prestasi kerja, 

motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi bukan hanya penting 



 

2 
 

untuk para karyawan saja melainkan juga penting bagi organisasi itu sendiri. 

Kompensasi tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan akan dapat 

menghalangi atau mengganggu jalanya usaha perusahaan dan tidak bisa 

mencapai tujuan dari perusahaan, kompensasi dapat membantu organisasi 

atau perusahaan mencapai keberhasilan dengan memperhatikan keadilan atas 

karyawanya, selain kompensasi, lingkungan kerja juga berperan sebagai alat 

motivasi karyawan dalam peningkatan produktivitas melalui kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan (Komang Ardana, Ni Wayan Mujiatin, dan Wayan 

Mudiartha Utama, 2012: 153) 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi lingkungan sekitar dimana orang bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok 

(Sedarmayanthi : 2009) dalam(Robert Firdaus Siagian : 2017). Lingkungan 

kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan 

untuk dapat bekerja optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

emosional karyawan. Karyawan menyenangi lingkungan kerja di mana dia 

bekerja, maka karyawan tersebut akan betah bekerja ditempat kerjanya, 

melakukan aktivitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif 

(Sedarmayanthi,2009) dalam (Yayan Darmayanthi,2017:65). Lingkungan 

kerja dalam suatu perusahaan sangat penting untuk diperhatikan manajemen. 

Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses operasional dalam 

suatu perusahaan namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung 

terhadap  para karyawan yang melaksanakan proses operasional tersebut. 
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Lingkungan kerja yang memadai bisa memusatkan perhatian kerja bagi 

karyawan dan dapat meningkatkan kinerjanya. Lingkungan kerja yang tidak 

memadai dapat menurunkan motivasi kerja karyawan dan akhirnya kinerja 

karyawanpun juga menurun. 

Kepuasaan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup, sifat lingkungan 

seseorang di luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan 

(Lijan Poltak Sinamba, 2012: 1). Kepuasan kerja sebagai penilaian pekerja 

tentang seberapa jauh pekerjaanya secara keseluruhan memuaskan 

kebutuhannya(Rivai dan Mulyadi, 2009:246) dalam (Arga Dwi Kusuma, 

Bambang Swasto Sunuharjo, Mohammad Iqbal, 2018).Kepuasan kerja 

berhubungan erat dengan kinerja pegawai. Karyawan yang puas dalam 

pekerjaanya akan memiliki motivasi. Komitmen pada organisasi dan 

partisipasi kerja yang tinggi, yang pada akhirnya akan terus memperbaiki 

kinerja mereka. Kepuasan kerja akan berhubungan dengan keterikatan 

pegawai pada organisasinya. Kepuasan kerja tidak terjaga maka besar 

kemungkinan berakibat pada tingginya keluar masuk (turn over) pegawai dari 

organisasi. Ketidakpuasan kerja pegawai dapat didentifikasi dari rendahnya 

produktivitas pegawai, tingginya kemangkuran dalam pekerjaan, dan 

rendahnya komitmen pada organsiasi. Kepuasan kinerja karyawan dapat 

tercapai perlu adanya kompensasi dan lingkungan kerja yang diterapkan di 

suatu organisasi tersebut (Lijan Poltak Sinambela, 2012: 1). Tinggi kepuasan 

kerja merupakan tanda dari organisasi yang dikelola dengan baik. Kepuasan 

kerja yang rendah sering menjadi penyebab unjuk rasa yang liar dikelola 



 

4 
 

dengan baik. Kepuasan kerja yang rendah sering menjadi penyebab unjuk 

rasa yang liar, penurunan kerja, ketidakhadiran, dan keluar masuk karyawan 

yang tinggi. Permasalahan ini akan mengakibatkan keluhan, rendahnya 

kinerja, kualitas produk rendah, pencurian dan sabotase oleh karyawan, 

masalah disiplin dan berbagai masalah organisasi yang lain.Kepuasan kerja 

menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan 

yang disediakan pekerjaan. Kepuasan kerja memiliki banyak dimensi, 

kepuasan dapat mewakili sikap secara menyeluruhnya, atau mengacu pada 

bagian pekerjaan seseorang.  

Kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga dapat 

mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Sinambela,2012:5) 

dalam (Robert Firdaus Siagian, 2017:8).Kinerja karyawan adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara,2011: 67) dalam (Nenny Rinawati, 2016:7) 

Kompensasi dan lingkungan kerja sangat berperan penting terhadap 

kinerja karyawan, dengan adanya upah gaji yang baik dan lingkungan kerja 

yang nyaman akan dapat menimbulkan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan yang berdampak positif terhadap produktivitas.Perusahaan 

mempunyai berbagai macam cara untuk memperoleh sumber daya manusia 

yang berkualitas, salah satunya adalah dengan memenuhi kepuasan dari 

karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan melalui kompensasi dan 
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lingkungan kerja. Penilaian pekerjaan ini disebut sebagai kinerja, yang dapat 

dijadikan sebagai dasar untuk memberikan suatu system upah yang adil. 

Penelitian ini mengambil objek penelitian di PT. Sari Warna Asli 

Textile Industry merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang 

industri textile yang terdiri dari kain putih, kain warna muda, kain warna tua, 

kain motif, dan merupakan pusat industri dari PT. Sari Warna Asli Textile 

Industry Group yang berada di Karanganyar tepatnya di Desa kemiri, 

kecamatan kebakramat kabupaten Kudus. PT. Sari Warna Asli Kudus 

memulai usahanya dengan mengambil alih dari PT. Tubantia Kudus Spinning 

Mills yang sudah  lama tidak beroperasi sehingga mengalami kebangkrutan 

yang menyebabkan pengambil alihan operasi industri oleh PT. Sari Warna 

Asli Kudus tersebut. PT. Sari Warna Asli yang terletak dikudus ia mulai 

mengambil alih operasi PT. Tubantia Kudus Spinning Mils pada tahun 1983 

dan memulai usahanya yang baru dengan nama PT. Sari Warna Asli. PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur 

tekstil terintegrasi terbesar di indonesia, sari warna asli didirikan pada tahun 

1978 dengan kapasitas produksi 18 juta meter per tahun dan diperluas hingga 

120 juta meter kapasitas per tahun, dalam berbagai produk seperti Cotton 

100%, 10% Spun-Rayon, 100% Spun Polyester,dan kain tenunan. 

Survey yang dapat diperoleh yaitu perusahaan sedang mengalami 

keluarnya karyawan yang cukup tinggi. Kebanyakan karyawan yang sering 

keluar dari perusahaan. Berikut adalah tabel yang dapat menunjukan tingkat 
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turnover karyawan PT. Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus 

dari tahun 2015 sampai 2017. 

Tabel 1. 1 

Tingkat Daftar Keluar Karyawan 

PT. Sari Warna Asli Textile Industry 

Tahun 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT. Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten 

Kudus 

 

Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah karyawan keluar cenderung 

mengalami kenaikan setiap tahun terutama tahun 2016.  

Berdasarkan pada teori di atas, maka peneliti berusaha mencari informasi dan 

data tentang kompensasi dan lingkungan kerja yang terdapat di PT. Sari Warna 

Asli Textile Industry di kabupaten Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi dengan pengamatan langsung dan wawancara kepada Bapak Kuswanto 

sebagai  HRD di PT. Sari Warna Asli Textile Industry di kabupaten Kudus. 

Fenomena penelitian ini adalah kurangnya perhatian dari perusahaan 

mengenai hal ketidak tepatan pemberian upah kepada para karyawan yang 

menjadikan karyawan tidak semangat dalam bekeja. Kinerja karyawan yang tidak 

semangat dalam bekerja juga disebabkan oleh kurang puasnya karyawan terhadap 

lingkungan kerja baik fisik maupun non fisik,dari keamanan dan kenyamanan 

No Periode tahun Karyawan keluar 

1 2014 88 

2 2015 57 

3 2016 193 

 Jumlah  337 
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yang dapat menyebabkan menurunya semangat kerja, ruang kerja yang tidak 

menggunakan kipas dinding mengakibatkan karyawan bermalasan untuk bekerja. 

Ditemukan bahwa ada hubungan yang kurang baik antara pimpinan dengan 

karyawan dan karyawan antar karyawan, terlihat bahwa pimpinan memberikan 

perintah kepada karyawan. Karyawan hanya menunduk dan pimpinan tidak 

menjelaskan perintah secara detail. Sehingga karyawan nampak ketakutan, bukan 

karena menjalankan perintah atas dasar tanggungjawab dan karyawan antar 

karyawan yang kurang berkomunikasi satu sama lain, komunikasi secara langsung 

juga jarang terjadi dalam perusahaan, ini mengakibatkan karyawan tidak bertahan 

terhadap situasi tersebut yang dapat mengakibatkan kurang bersemangat dalam 

bekerja bahkan ada juga yang lebih memilih untuk keluar dari perusahaan 

sebelum kontrak kerja habis. 

Terdapat Research Gap dari penelitian-penelitian terdahulu yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho (2015) Pemberian 

kompensasi kepada karyawanberpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Menandakan bahwa kompensasi yang diberikan perusahaan pada 

karyawan tinggi, dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat, sehingga 

kompensasi sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Nancy.L Piloh dan Hendra N. Tawas (2016) 

Pengaruh pemberian kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Menandakan bahwa kompensasi yang diberikan tidak 

dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat. 
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Penelitian oleh Luqiyana dan Halima (2016)bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja karyawan . Menandakan bahwa 

lingkungan kerja yang diberikan oleh perusahan sudah baik sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rukmini (2016) bahwa lingkungan kerja tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Menandakan 

bahwa lingkungan kerja di perusahaan tempat bekerja tidak mempengaruhi dalam 

hasil kerja karyawan, lingkungan kerja tidak termasuk salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja karayawan. 

Kompensasi dan lingkungan kerja merupakan hal yang memiliki peran cukup 

penting dalam peningkatan kepuasan dan kinerja karyawan. Kompensasi yang 

baik dan lingkungan kerja yang memadai dapat menghasilkan perasaan puas pada 

karyawan sehingga memotivasi para karyawan untuk bisa bekerja sebaik-baiknya 

demi mempertahankan diri di dalam organisasi tersebut. Faktor sumber daya 

manusia memegang peranan penting dalam mencapai hasil yang sesuai dengan 

tujuan perusahaan.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain,  

penelitian ini menggunakan variabel intervening seabagi variabel penghubung 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Bertitik tolak dari latar 

belakang tersebut, penulis tertarik menulis permasalahan dan mengambil judul “ 

ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP  KINERJA KARYAWAN MELALUI KEPUASAN KERJA 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. SARI WARNA ASLI 

TEXTILE INDUSTRY DI KABUPATEN KUDUS. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam peneletian skripsi 

ini yaitu : Menganalisis peningkatan kinerja karyawan melalui kompensasi 

dan lingkungan kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada 

PT Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, diketahui beberapa permasalahan 

dalam perusahaan antara lain: 

a. Kebutuhan yang dirasakan karyawan yang semakin tinggi, sehingga 

karyawan sangat perlu mendapatkan kompensasi yang lebih layak 

lagi. 

b. Lingkungan kerja yang kurang nyaman menimbulkan karyawan 

bermalasan dalam melaksanakan tugas. 

c. Kompensasi dan lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan 

kepuasan tersendiri bagi para karyawan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan dibagian produktivitas. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus? 
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3. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus? 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus? 

6. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karayawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening? 

7. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupeten Kudus dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel itervening? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus. 
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5. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus. 

6. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karayawan PT. Sari 

Warna Asli Textile Industry di Kabupaten Kudus dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening. 

7. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Sari Warna Asli Textile Industry di Kabupeten Kudus dengan kepuasan 

kerja sebagai variabel itervening. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat pada penelitian ini adalah : 

a. Manfaat Teoritis : 

Memberikan kontribusi ilmu manajemen sumber daya manusia, 

khususnya yang terkait dengan upaya peningkatan kinerja karyawan 

melalui kompensasi dan lingkungan kerja dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening. 

b. Manfaat Praktis: 

Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran pada perusahaan 

untuk upaya peningkatan kinerja karyawan PT Sari Warna Asli Textile 

Industry di Kabupaten Kudus terhadap kompensasi dan lingkungan kerja 

dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

 


