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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dengan melibatkan berbagai 

sumber daya guna mencapai tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan diantaranya adalah modal dan manusia. 

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan, baik untuk saat 

ini maupun untuk masa yang akan datang. Perusahaan perlu memandang 

karyawan sebagai pribadi yang mempunyai kebutuhan atas pengakuan, 

penghargaan dan bukan sebagai alat untuk pencapaian tujuan perusahaan 

(Fadhilah, 2010).  

Kemajuan teknologi baik berguna untuk menunjang kemampuan perusahaan 

bersaing dengan perusahaan lain, sehingga perusahaan dapat mempertahankan 

kontinuitas usahanya hingga waktu yang tidak ditentukan. Kemajuan teknologi  

ini tidak berarti tanpa dibarengi dengan sumber daya manusia yang handal untuk 

menjalankan teknologi tersebut. 

Pada perkembangannya, terkadang sumber daya manusia menganggap 

pekerjaan yang dijalankan dianggap sebagai keharusan dan bentuk ketaatan 

terhadap perusahaan tempatnya bekerja sehingga pekerjaan merupakan beban 

yang harus diselesaikan. Sumber daya manusia yang hanya menganggap bahwa 

pekerjaan sebatas beban, terkadang memiliki etos kerja yang rendah. Salah satu 
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faktor penyebab rendahnya etos kerja adalah kurangnya kepuasan yang dicapai 

oleh Sumber daya manusia dalam hal ini karyawan terhadap hasil kerjanya.  

Pada hakikatnya, kepuasaan kerja merupakan perasaan senang atau tidak 

senang karyawan dalam memandang pekerjaannya. Robbins (2010:78) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan 

yang diterima pekerja dengan jumlah yang diyakini seharusnya diterima pekerja. 

Apabila seseorang senang terhadap pekerjaannya, maka orang tersebut puas 

terhadap pekerjaanya. Tugas manajer sumber daya manusialah mengelola 

karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan.  

Variabel-varibel yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan diantaranya 

adalah lingkungan kerja, kompensasi dan gaya kepemimpinan. Apabila 

perusahaan melalui manajer sumber daya manusia lebih memperhatikan kepuasan 

kerja yang dicapai oleh tiap-tiap karyawan, diharapkan dapat meningkatkan etos 

kerja karyawan, hingga pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan 

dapat memepengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankanya. 

Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja, sehingga 

produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena 

bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan tepat (Dwi Novianto, 2015). Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan 

merupakan faktor eksternal yang sangat penting untuk diperhatikan manajemen. 

Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi dalam suatu 
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perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

para karyawan yang melaksanakan proses produksi tersebut. Suatu kondisi 

lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan 

kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Sebaliknya lingkungan kerja 

yang kurang baik dapat menuntut tenaga dan waktu kerja yang lebih banyak serta 

tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien (Sedarmayanti 

dalam Khoiriyah, 2009). 

Kompensasi menurut Marwansyah (2012:269) adalah penghargaan atau 

imbalan langsung maupun tidak langsung, financial maupun non financial yang 

adil dan layak kepada karyawan, sebagai balasan atas kontribusi atau jasanya 

terhadap pencapain tujuan organisasi. Kompensasi merupakan suatu pemberian 

kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan 

yang dilakukan dan sebagaimotivator untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang 

akan datang. Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan 

untuk mencapai tujuan serta menjaga karyawan dengan baik, sebaliknya, tanpa 

kompensasi yang cukup, karyawan akan sangat mungkin untuk meninggalkan 

perusahaan dan untuk melakukan penempatan kembali tidaklah mudah. Akibat 

dari ketidakpuasan dalam kompensasi akan mengurangi kinerja, meningkatkan 

keluhan-keluhan, penyebab mogok kerja dan meningkatnya derajat ketidakhadiran 

dan turnover karyawan. Sebaliknya, jika terjadi kelebihan dalam kompensasi juga 

akan menyebabkan perusahaan dan individual berkurang daya kompetisinya dan 

menimbulkan kegelisahan, perasaan bersalah dan suasana yang tidak nyaman di 
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kalangan karyawan. Kompensasi adalah apa yang karyawan terima sebagai 

balasan dari pekerjaan yang diberikannya (Kadarisman, 2012:1). 

Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, 

karena dalam bekerja karyawan selalu bergantung pada pemimpin. Apabila 

pemimpin tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas yang sangat 

kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik sehingga diperlukan pemimpin yang 

efektif dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku bawahannya. 

Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin 

dalam mempengaruhi perilaku orang lain dan merupakan norma perilaku yang 

dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain. Cara dan pola tingkah laku pemimpin diartikan oleh bawahan 

yang bekerjasama dengannya sebagai gaya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah 

proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikut-pengikutnya melalui 

proses komunikasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Rivai 2009:2). 

PT. Starindo Jaya Packaging merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

Manufucture cup. Kegiatan yang dilakukan PT. Starindo Jaya Packaging  adalah 

memproduksi cup (gelas) plastik. Tingginya permintaan terhadap cup (gelas) 

plastik membuat pihak manajemen menerapkan sistem kerja overtime. Perusahan 

ini selalu berusaha memberikan produk terbaik kepada konsumen dengan selalu 

menjaga mutu dan kualitas dari barang yang dihasilkan. Dengan tujuan untuk 

tetap menjaga mutu dan kualitas, mulai tahun 2007 perusahaan telah menerapkan 

ISO 9001 : 2000 Tentang Kualitas Manajemen Internasional. 
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Data penjulan Cup gelas plastik PT. Starindo Jaya Packaging  tahun 2017 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.1.  

Data Penjualan Cup (Gelas) Plastik 

PT. Starindo Jaya Packaging Pati Tahun 2017  

Bulan Produksi (pcs) 

Januari  50.000.000 

Februari  65.000.000 

Maret  67.500.000 

April  69.000.000 

Mei  70.500.000 

Juni  73.000.000 

Juli  73.500.000 

Agustus  75.500.000 

September  72.000.000 

Oktober  70.600.000 

Nopember  78.700.000 

Desember  79.800.000 

Sumber : PT. Starindo Jaya Packaging Pati, 2018. 

Tabel 1.1. menunujukkan adanya trend peningkatan yang cukup signifikan 

produksi cup (gelas) plastik di PT. Starindo Jaya Packaging Pati pada tahun 2017. 

Fenomena yang ada, karyawan PT. Starindo Jaya Packaging kurang merasa 

puas dengan lingkungan tempat mereka bekerja. Ketidakpuasan terhadap 

lingkungan kerja ini ditunjukkan dengan pendapat mereka tentang lingkungan 

kerja fisik diantaranya adalah toilet yang perlu ditingkatkan kebesihannya serta 

fasilitas pendukung lainnya seperti kursi kerja bagi karyawan yang perlu 

dilakukan pergantian sedangkan lingkungan kerja non fisik yaitu terjadi 
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persaingan yang tidak sehat diantara sesama karyawan untuk menarik hati 

pimpinan dan team work yang kurang solid. 

Selain lingkungan kerja, kompensasi juga mempengaruhi tingkat kepuasan 

kerja karyawan, karena dengan adanya kompensasi yang diterima oleh karyawan 

sebagai bentuk balas jasa atas kontribusi yang mereka telah lakukan kepada 

perusahaan sehingga karyawan akan lebih giat dan loyal melakukan pekerjaanya. 

Karyawan PT. Starindo Jaya Packaging kurang merasa puas dengan masalah 

kompensasi yang mereka terima. Ketidakpuasan terhadap kompensasi ini 

disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah kurangnya penghargaan dari 

perusahaan atas pekerjaan mereka.  

 Sedangkan yang berkaitan dengan  gaya kepemimpinan adalah pemimpin 

yang masih perlu melakukan komunikasi yang lebih insentif kepada bawahannya 

Hal ini membuat hubungan yang kaku, komunikasi kurang lancar dan arahan 

pimpinan tidak bisa tersampaikan dengan baik sehingga mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. Lingkungan kerja yang suasana kerja yang baik, kompensasi 

yang diterima karyawan yang melakukan kerja overtime serta pengarahan dari 

pimpinan akan dapat menciptakan kepuasan kerja bagi karyawan. 

Tabel 1.2. 

Data Kompensasi 

PT. Starindo Jaya Packaging Tahun 2017 

Insentif Lembur Kerja Kompensasi (Rp) 

Jam pertama 10.000 / jam 

Jam kedua ke atas 22.000 / jam 

Sumber : PT. Starindo Jaya Packaging, 2018. 
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Tabel 1.2. menjelaskan bahwa kompensasi yang didapat yang telah  

ditetapkan pihak manajemen tahun 2017 mengalami peningkatan setiap jamnya. 

Tabel 1.3. 

Data Fasilitas Pendukung dan Bobot Penilaian 

PT. Starindo Jaya Packaging Tahun 2017 

No. Jenis Alat Merk 
Bobot 

Penilaian 

Standar 

Penilaian 
Keterangan 

1. Komputer Intel 81 80 Baik 

2. Printer Hewlett Packard 82 80 Baik 

3. Scanner Canon 85 80 Baik 

4. Telephone Pnatel 80 80 Baik 

5.  Mesin Fax Canon 83 80 Baik 

6. Mesin Copy Canon 75 80 Cukup 

7. AC Sharp 79 80 Cukup 

8. Lemari Besi - 84 80 Baik 

9. Rak Buku Orbitern 75 80 Cukup 

10. Meja Kerja - 75 80 Cukup 

11. Meja Rapat - 75 80 Cukup 

12. Kursi Cheetose 70 80 Cukup 

13. Dispenser - 75 80 Cukup 

14. Mushola - 75 80 Cukup 

15. Toilet  70 80 Cukup 

Sumber : PT. Starindo Jaya Packaging, 2018. 

Keterangan Bobot 

80 - 85 Baik 

70 - 79,99 Cukup 

< 69,99 Buruk 

 

Tabel 1.3. merupakan fasilitas pendukung dalam bekerja di PT. Starindo 

Jaya Packaging bagian produksi. Fasilitas yang tersedia sudah baik namun perlu 

untuk ditingkatkan terutama toilet dan kursi kerja yang nilainya paling rendah 
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sehingga dapat meningkatkan semangat kerja yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Anak Agung Ngurah Bagus Dhermawan  (2012), 

menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nudi Aditya Pratama (2017), menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Made Nensy Dwijayanti dan A.A Sagung Kartika Dewi (2015) menyatakan 

bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, 

hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung Wahyu Handaru 

(2013) kompensasai tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yayuk Indah Wahyuning Tyas, Ngatimun dan Tri 

Bangkit Sutrisno (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, hal ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ronald Sukwandi dan Yonathan (2013) yang menyatakan 

bahwa gaya kepemimipinan berpengauh negatif terhadap kepuasan kerja.  

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian di atas, peneliti 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi dan 

Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT. Starindo 

Jaya Packaging Pati. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1.2.1. Variabel independen terdiri dari lingkungan kerja, kompensasi dan gaya 

kepemimpinan, sedangkan variabel dependen adalah kepuasan kerja 

karyawan. 

1.2.2. Penelitian mengambil obyek penelitian di bagian produksi PT. Starindo 

Jaya Packaging Pati. 

1.2.3. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT. Starindo Jaya 

Packaging Pati bagian produksi yang berjumlah 245 karyawan. 

1.2.4. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan setelah proposal disetujui yaitu 

pada bulan Juli 2018 sampai dengan Oktober 2018 

 

1.3. Perumusan Masalah 

PT. Starindo Jaya Packaging Pati merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang manufucture cup. Adanya peningkatan permintaan cup (gelas) membuat 

perusahaan memberlakukan overtime dalam bekerja bagi karyawannya. Untuk 

menunjang kepuasan kerja bagi karyawan maka perusahaan perlu meningkatkan 

fasilitas lingkungan kerja seperti kebersihan toilet dan kursi kerja, meningkatkan 

penghargaan perusahaan terhadap karyawan dan lebih intensifnya komunikasi 

pimpinan terhadap karyawan. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Starindo Jaya Packaging Pati? 
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1.3.2. Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Starindo Jaya Packaging Pati? 

1.3.3. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. Starindo Jaya Packaging Pati? 

1.3.4. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Starindo Jaya 

Packaging Pati secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Starindo Jaya Packaging Pati. 

1.4.2. Menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Starindo Jaya Packaging Pati. 

1.4.3. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Starindo Jaya Packaging Pati. 

1.4.4. Menguji pengaruh lingkungan kerja, kompensasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Starindo Jaya Packaging Pati 

secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu 

manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia. Penjelasan pada 
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tujuan penelitian di atas, maka dari hasil penelitian ini nantinya dapat 

diketahui mengenai pengaruh lingkungan kerja, kompensasi, dan gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Starindo Jaya 

Packaging Pati yang dikemukakan oleh para ahli serta sebagai bahan 

kajian penelitian selanjutnya. 

1.5.2. Memberikan kontribusi bagi perusahaan yaitu manajemen PT. Starindo 

Jaya Packaging Pati dalam meningkatkan lingkungan kerja, kompensasi 

dan mengembangkan gaya kepemimpinan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


