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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Seiring dengan era globalisasi atau perkembangan global saat ini 

menuntut tingkat persaingan dalam dunia usaha menjadi semakin tinggi.Untuk 

dapat bertahan dan juga berkembang dalam kondisi tersebut, suatu perusahaan 

harus dapat mengolah dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya 

seperti modal, material serta mesinguna mencapai tujuan perusahaan. Selain 

itu perusahaan juga memerlukan daya yang lain yaitu sumberdaya manusia 

berupa pegawai atau karyawan (Syafarudin Alwi,2010 : 34) 

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dalam suatu 

organisasi baik perusahaan maupun instansi yang memiliki fungsi sebagai 

asset sehingga perlu adanya pelatihan dan pengembangan untuk 

kemampuannya (Hasibuan, 2010 : 57). Kesuksesan suatu perusahaan dalam 

mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya sangatlah menentukan 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan 

akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan 

apa yang menjadi tujuan suatu perusahaan akan tercapai. Dalam kondisi 

global ini, perusahaan harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang 

handal juga berprestasi untuk perusahannya dan memiliki peran penting 

dalam meningkatkan kemajuan perusahaan.Manajemen memiliki peran yang 

sangat penting dalam mengawasi kegiatan operasi perusahaan, oleh sebab itu 
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manajemen yang efektif dalam perusahaan merupakan kunci dari 

keberhasilan. Sedangkan sumber daya manusia merupakan suatu kekayaan 

yang paling berharga dan tak ternilai dalam perusahaan karena pada 

hakekatnya, sumber daya manusia dipekerjakan dalam suatu organisasi 

sebagai pemikir, penggerak dan perencana guna sebagai tercapainya tujuan 

perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan dan karyawan saling membutuhkan 

satu sama lain. Dan merupakan suatu kekayaan yang tak terpisahkan 

(Kaswan, 2012 : 45). 

PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan BUMN di Indonesia yang 

bertugas menyuplai serta mengatur pasokan listrik. Perusahaan ini pun 

merupakan satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang melayani jasa 

kelistrikan, oleh sebab itu mempunyai hak monopoli terhadap penjualan 

listrik di Indonesia yang mengacu berdasarkan Undang-undang 30 Tahun 

2009 Tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 133) yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang 

ketenagalistrikan. Dengan adanya hak monopoli tersebut, maka PT. PLN 

(Persero) memiliki jumlah konsumen yang sangat banyak yang terdiri atas 

perumahan, gedung, perkantoran, serta industri-industri.Setiap tahunnya 

kebutuhan akan listrik di Indonesia terus meningkat, sebagai akibat dari 

peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat diiringi juga oleh 

perkembangan industri di Indonesia. Sementara PT. PLN (Persero) memiliki 

keterbatasan dalam memenuhi peningkatan akan kebutuhan listrik tersebut. 

Namun tentunya PT. PLN (Persero) terus-menerus tetap melakukan upaya 
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untuk memenuhi kebutuhan listrik secara bertahap keseluruh pelosok 

negeri.Beberapa usaha telah dilakukan seperti memanfaatkan berbagai energi 

alternatif untuk dapat menghasilkan pasokan listrik yang cukup. 

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus 

bertempat di Jl. R. Agil Kusumadya No. 102 Kudus yang berada dibawah PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Wilayah layanan 

PT. PLN (Persero) UP3 Kudus terdiri dari lima kabupaten yaitu Kabupaten 

Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan 

Kabupaten Blora. Sekarang ini setiap perusahaan dituntut agar selalu 

meningkatkan produktivitas pelayanannya, untuk itu PT.PLN (Persero) UP3 

Kudus terus berupaya meningkatkan produktivitas pelayanannya dalam 

penyediaan listrik.Melihat banyaknya keluhan-keluhan dari pelanggan 

mengenai pelayanan listrik selama ini.Namun dalam pelaksanaannya, PT. 

PLN (Persero) UP3 Kudus belum secara maksimal menjalankan tugas dan 

fungsinya sehingga belum memberikan pelayanan yang maksimal bagi 

pelanggannya.Terlihat dari indikasi dilapangan, bahwa masih seringnya 

terjadi gangguan penyulang dan trafo sehingga mengakibatkan pemadaman 

listrik bergilir.Padahal telah ditekankan bahwa seharusnya sudah tidak ada 

lagi gangguan penyulang dan trafo.Terkait dengan kurangnya pelayanan yang 

diberikan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, maka dalam penelitian ini peneliti 

akan menyoroti aspek kinerja karyawan. 

Dalam tercapainya suatu tujuan perusahaan, tentunya perusahaan 

membutuhkan kinerja karyawan yang baik. Dengan baiknya kinerja 
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karyawan, karyawan akan mengalami kepuasan tersendiri sehingga karyawan 

tersebut bisa loyal terhadap tempat kerjanya. Menurut Nitisemito (2011:36) 

Loyalitas adalah kesetiaan yang dimiliki oleh seorang karyawan terhadap 

perusahaan tempat dimana dia bekerja. Loyalitas karyawan kepada 

perusahaan akan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaannya. Tingginya loyalitas yang diberikan oleh karyawan terhadap 

perusahaan akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, begitu 

juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan yaitu kepemimpinan, motivasi dan kompensasi. 

Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka 

mempengaruhi orang-orang, agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang memang dikehendaki bersama (Hasibuan 2001:258). Kepemimpinan 

bisa diartikan sebagai suatu proses dimana seorang dapat menjadi pemimpin 

(leader) melalui aktivitas yang terus menerus sehingga dapat mempengaruhi 

orang-orang yang dipimpinnya (follower) dalam rangka untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. Berdasarkan wawancara, indikasi 

permasalahan dalam variabel kepemimpinan dari informasi yang didapat 

adalah kegiatan dilapangan masih memperlihatkan adanya kesenjangan 

komunikasi antara pemimpin dan pegawainya.Kesenjangan komunikasi 

dikarenakan pemimpin yang jarang melakukan pemantauan langsung pada 

kegiatan operasional, sehingga tidak dapat melakukan evaluasi kinerja 

pegawainya secara langsung dan membuat pegawai merasa bebas dalam 

melakukan pekerjaannya dan membuat pegawai bekerja sesuka hati mereka. 
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Faktor lain yang dapat menjadikan karyawan loyal terhadap perusahaan 

yaitu Motivasi. Motivasi adalah pemberian daya penggerak, yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan (Malayu Hasibuan, 2011:21). Pemberian motivasi dengan tepat 

akan dapat menimbulkan semangat, gairah dan keikhlasan kerja dalam diri 

seseorang. Meningkatnya kegairahan dan kemauan untuk bekerja dengan 

sukarela tersebut akan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga 

akan meningkatkan loyalitas kerja yang berdampak pada kinerja pegawai. 

Indikasi permasalahan dalam variabel motivasi yakni kurangnya pemberian 

dorongan yang berupa arahan dan bimbingan terhadap pegawai dalam 

bekerja, sehingga pegawai merasa kurang jelas dengan tugas yang diberikan 

yang mengakibatkan kurangnya motivasi pegawai untuk mencapai posisi 

yang strategis. 

Kompensasi menjadi faktor selanjutnya yang mempengaruhi loyalitas 

kerja.Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka (Hani Handoko, 2012:155). Kompensasi 

merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi 

mereka kepada organisasi (Henry Simamora, 2013:442). Pada Manajemen 

Sumber Daya Manusia pengertian kompensasi bagi karyawan dilihat dari 

tingkatannya dapat menentukan pula tingkatan hidup mereka.Sedangkan 

secara umum tingkat kompensasi dapat mewakilkan status sosial, harga diri 

dan martabat.Sehingga dengan pemahaman akan pengertian kompensasi di 

https://jurnalmanajemen.com/
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masyarakat akan membentuk pandangan bahwa apabila kompensasi tidak 

sesuai maka kinerja, motivasi dan kepuasan kerja dapat menurun secara 

signifikan. Perusahaan juga wajib memahami arti atau pengertian 

kompensasi.Hal ini penting karena dapat menjadi usaha dari perusahaan 

untuk menjaga loyalitas karyawannya.Dalam hal kompensasi ada perbedaan 

yang ditemukan dari penelitian terdahulu sehingga memunculkan research 

gap.Dalam penelitian yang dilakukan oleh Berto Kristanto Purba tahun 2017 

yang berjudul “Pengaruh Kompensasi danLingkungan Kerjaterhadap Loyalitas 

Karyawanpada PT. Capella Dinamik Nusantara Cab.Kandis” yang menemukan 

hasil bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja. Hal ini 

berbanding terbalik dari penelitian yang dilakukan oleh Filian Mufcha Ihwana, 

Isharijadi dan Anggita Langgeng Wijaya pada tahun 2017 dengan penelitian 

berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi Kerja terhadap Loyalitas Perawat 

Magang pada Rumah Sakit Lanud Iswahyudi Maospati Kab. Magetan” yang 

menyatakan bahwa kompensasi tidak berpengaruh terhadap loyalitas kerja. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP 

LOYALITAS KERJA PEGAWAI PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA 

PELAYANAN PELANGGAN (UP3) KUDUS. 
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1.2.Ruang lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

2.1. Variabel yang mempengaruhi loyalitas kerja pegawai adalah 

kepemimpinan, motivasi dan kompensasi. 

2.2.  Subjek penelitian ini adalah pegawai PT PLN (persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus. 

2.3.  Objek penelitian ini adalah PT. PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Kudus. 

 

1.3.Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian diatas baik pada latar belakang masalah maupun pada 

uraian identifikasi maka dapat ditunjukkan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut ini. 

3.1. Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja 

pegawai PT PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Kudus? 

3.2. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja pegawai 

PT. PLN (pesero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus? 

3.3. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja 

pegawai PT. PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) 

Kudus? 
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3.4. Apakah kepemimpinan, motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pegawai PT. PLN (persero) Unit Pelaksana 

Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus secara berganda? 

 

1.4.Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini. 

4.1. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepemimpinan terhadap 

loyalitas kerja pegawai PT. PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan 

Pelanggan (UP3) Kudus. 

4.2.  Untuk menganalisis pengaruh signifikan motivasi terhadap loyalitas 

kerja pegawai PT. PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

(UP3) Kudus. 

4.3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kompensasi terhadap loyalitas 

kerja pegawai PT. PLN (persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan 

(UP3) Kudus. 

4.4.  Untuk menganalisis pengaruh signifikan antara kepemimpinan, motivasi 

dan kompensasi terhadap loyalitas kerja pegawai PT. PLN (persero) 

Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kudus secara berganda. 
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1.5.Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

5.1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi  peneltian selanjutnya. 

5.2.  Diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia kerja tentang 

kepemimpinan, motivasi dan kompensasi yang ada kaitannya dengan 

peningkatan loyalitas kerja. 

5.3.  Bagi PT. PLN (persero) UP3 Kudus, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki dan mengevaluasi 

faktor-faktor mempengaruhi loyalitas kerja yang dianggap kurang atau 

lemah dan diupayakan sedemikian rupa agar dapat meningkat dan akan 

mempengaruhi peningkatan loyalitas kerja pegawai. 


