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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh semangat kerja karyawan 

dalam melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, karena memiliki 

bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuannya (Khaerul Umam, 2012:186). Dalam suatu organisasi 

diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang kinerja organisasi tersebut. Salah 

satunya adalah semangat kerja yang tinggi. Menurut Hasibuan (2009:94) bahwa 

semangat kerja adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan 

pekerjaannya dengan baik serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang 

maksimal. Semangat kerja merupakan keadaan yang harus ada bila aktivitas atau 

proses kerja ingin berjalan lancar. Dengan adanya semangat kerja yang tinggi, maka 

tujuan organisasi dapat tercapai sesuai rencana. 

Faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan adalah jumlah dan 

komposisi dari kompensasi yang diberikan, penempatan yang tepat, latihan, rasa 

aman dimasa depan, mutasi, promosi dan lingkungan kerja (Alex Nitisemito, 

2010:76). Sedangkan menurut Handoko (2012:13) bahwa faktor-faktor yang dapat 

menentukan semangat kerja karyawan, adalah kepemimpinan, kesejahteraan, 

motivasi, komunikasi, hubungan manusia, partisipasi, lingkungan fisik, kesehatan 

dan keselamatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semangat kerja karyawan 

dipengaruhi oleh komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja, 
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Komunikasi adalah hubungan kontrak antara manusia baik individu maupun 

kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak komunikasi adalah 

bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah 

berkomunikasi dengan lingkungannya. (Widjaja, 2008:13). Komunikasi yang baik 

akan meminimalisir konflik antar karyawan sehingga semangat kerja bisa 

meningkat dan kinerja karyawan akan menjadi lebih baik. 

Di dalam perusahaan juga harus memperhatikan komunikasi yang akan 

digunakan, bentuk komunikasi ini meliputi dalam bentuk komunikasi antara atasan 

dan bawahan maupun komunikasi antara sesama karyawan. Hal ini sesuai 

penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari (2015) menyatakan bahwa komunikasi 

akan mempengaruhi semangat kerja karyawan, karena jika terjalin komunikasi 

yang baik antara karyawan dan atasan maka karyawan akan menjadi lebih semangat 

bekerja dan tentu saja hal ini akan menguntungkan perusahaan. 

Semangat kerja bisa meningkat akan menjadi lebih baik selain ditentukan 

oleh komunikasi juga didukung oleh pemberian kompensasi yang baik dari 

perusahaan. Ada dua faktor yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yaitu 

pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, dan 

bonus, dan ada pembayaran yang tidak langsung dalam bentuk tunjangan keuangan 

seperti uang asuransi dan liburan yang dibayar oleh pemilik perusahaan. 

Kompensasi meliputi kembalian-kembalian finansial dan jasa-jasa berwujud dan 

tunjangan-tunjangan yang diterima oleh karyawan sebagai hubungan dari 

kepegawaian.  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Diana dan Sudarmi 

(2006:17) yang mengatakan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh paling besar 

terhadap semangat kerja karena pemberian kompensasi yang sesuai akan membuat 
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karyawan merasa terjamin kesejahteraannya. Karena itu karyawan akan 

meningkatkan kemampuan, keahliannya dalam menerima tugas dan tanggung 

jawab, sehingga kualitas karyawan akan lebih baik dan akan meningkatkan 

semangat kerja pada diri para karyawan. 

Untuk menciptakan kenyamanan kerja di perusahaan selain komunikasi dan 

kompensasi, kondisi lingkungan kerja pun mendapat perhatian yang baik dari 

pompinan maupun sesama karyawannya itu sendiri, bisa dilihat dari suhu udara 

diruangan, segi kebersihannya dan juga suara yang dapat mengganggu pendengaran 

karyawan sehingga mengurangi konsentrasi dalam suatu pekerjaan yang karyawan 

kerjakan. Menurut (Nitisemito dalam Nuraini 2013:97) linkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar karyawan dan dapat mempengaruhi dalam 

menjalankan tugas yang diembankan kepadanya misalnya dengan adanya air 

conditioner (AC), penerangan yang memadai dan sebagainya. 

Lingkungan kerja terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi lingkungan fisik 

yang bersifat nyata dan dimensi lingkungan non-fisik yang bersifat tidak nyata. 

Lingkungan fisik yang berkenaan dengan tempat atau ruangan dan kelengkapan 

material atau peralatan yang digunakan karyawan untuk bekerja. Sedangkan 

lingkungan non-fisik berkenaan dengan suasana sosial atau pergaulan (komunikasi) 

antar personil di lingkungan unit kerja masing-masing atau dalam keseluruhan 

organisasi kerja sehingga akan memberikan semangat kerja karyawan.  

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Pamungkur (2014:129) 

mengatakan bahwa dengan adanya suatu lingkungan kerja yang baik dan 

menyenangkan maka pegawai akan bersemangat dalam melaksanakan 

pekerjaannya. Suasana kerja dapat mendukung tumbuhnya semangat kerja pegawai 
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dan sangat mempengaruhi pula bagi tercapainya tujuan organisasi. Suasana kerja 

yang baik dapat tercipta dengan adanya penyusunan organisasi, karena ini 

merupakan suatu alat yang memberikan pengelompokan kegiatan-kegiatan khusus 

dan mengelompokkan orang-orang dan menerapkan tujuan manajemen. 

PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus terdapat penurunan semangat dalam 

bekerja pada karyawan, hal ini terlihat dari kurangnya disiplin karyawan dalam 

bekerja, seperti terlambat masuk kerja, kerja seenaknya sendiri (kurang 

konsentrasi). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Kerja Karyawan   

No Alasan Periode Pertahun  

2015 2016 2017 

1 Keterlambatan kerja  8 10 9 

2 Banyak ijin  5 4 8 

3 Kerja seenaknya  7 7 8 

Sumber: PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus, Tahun 2017.  

Berdasarkan di atas, dapat dipahami bahwa semangat kerja karyawan 

menurun karena adanya keterlambatan kerja, banyak ijin, serta kerja seenaknya 

sehingga memberikan dampak pada komunikasi yang kurang dan menjadikan 

bekerja kurang maksimal, selain itu, masalah lain yang berkaitan dengan 

kompensasi ialah asuransi kesehatan dirasakan kurang maksimal. sedangkan 

masalah lingkungan kerja yang dirasa kurang nyaman, panas, penerangan yang 

masih minim serta tempatnya sempit.  

Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul “PENGARUH KOMUNIKASI, KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN 

KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN PT. 

MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA KUDUS”. 
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1.2. Ruang Lingkup  

Agar dalam pembahasan tidak terlalu menyimpang, maka penulis 

membatasi secara jelas pada ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:  

1. Variabel independen adalah komunikasi, kompensasi dan lingkungan kerja 

sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah semangat kerja 

karyawan.  

2. Obyek penelitian adalah di PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus dengan 

jumlah karyawan sebanyak 110 orang.  

3. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan setelah proposal disetujui, yaitu 

mulai dari bulan Mei-Juli 2018.   

1.3. Perumusan Masalah  

Perusahaan PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus yang merupakan 

perusahaan swasta yang mempunyai 110 karyawan. Semangat kerja sangatlah 

diperlukan pada diri karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Namun, 

terdapat semangat kerja karyawan PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus menurun 

karena adanya keterlambatan kerja, banyak ijin, serta kerja seenaknya sehingga 

memberikan dampak pada komunikasi antar karyawan kurang dan menjadikan 

bekerja kurang maksimal. Selain itu, masalah yang berkaitan dengan kompensasi 

ialah asuransi kesehatan yang dirasakan karyawan kurang maksimal, dan masalah 

yang berkaitan dengan lingkungan kerja ialah tempat kerja yang kurang nyaman, 

panas, penerangan yang masih minim dan lain sebagainya.  

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, masalah yang 

ingin penulis bahas adalah: 
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1. Adakah pengaruh komunikasi terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Mubarokfood Cipta Delicia Kudus ? 

2. Adakah pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Mubarokfood Cipta Delicia Kudus ? 

3. Adakah pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Mubarokfood Cipta Delicia Kudus ? 

4. Adakah pengaruh komunikasi, kompensasi dan lingkungan kerja secara 

simultan terhadap semangat kerja karyawan PT. Mubarokfood Cipta 

Delicia Kudus ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh komunikasi terhadap semangat kerja karyawan 

PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. 

2. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja karyawan 

PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja 

karyawan PT. Mubarokfood Cipta Delicia Kudus. 

4. Untuk menguji pengaruh komunikasi, kompensasi dan lingkungan kerja 

secara simultan terhadap semangat kerja karyawan PT. Mubarokfood Cipta 

Delicia Kudus.  
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1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan 

tambahan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah karyawan terkait 

dengan semangat kerja yang dipengaruhi adanya komunikasi, kompensasi 

dan lingkungan kerja.  

2. Bagi Peneliti   

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman mengenai ruang lingkup 

sumber daya manusia khususnya pada aspek komunikasi, kompensasi dan 

lingkungan kerja dan semangat kerja karyawan. 


