
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran penting dalam sebuah organisasi 

atau instansi dikeranakan  pegawai adalah modal utama bagi suatu organisasi, tanpa 

adanya pegawai maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik pegawai sebagai 

penunjang keberhasilan suatu instansi pemerintahan yaitu dalam melaksanakan tugas-

tugas kepemerintahan maupun tugas pembangunan, untuk itu pegawai harus meiliki 

kepuasan kerja demi tercapaianya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  Dengan 

tingat kepuasan kerja pegawai yang tinggi akan menciptakan sikap positif terhadap 

pekerjaannya.Sebaliknya seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya mempunyai 

sikap negatif terhadap pekerjaannya tersebut. Gilmer (2014:77) mengemukakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut:  Kesempatan untuk 

maju, Keamanan kerja, Gaji, Instansi dan manajemen, pengawasan, faktor intrisik dari 

pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerajaan, Komunikasi, dan fasilitas. 

Untuk mewujudkan kepuasan kerja pegawai yang tinggi perlu ditunjang dengan 

komunikasi yang baik dari pimpinan terhadap pegawainya.  

Colquit, LePine dan Wesson menyatakan bahwa (2018:241) mengemukakan 

bahwa komunikasi adalah proses dimana informasi dan arti atau makna ditransfer dari 

sender kepada receiver. Komunikasi mencakup aspek keterbukaan, empati, sikap 

positif, sikap mendukung, dan kesetaraan. Selain komunikasi, penyediaan lingkungan 

kerja baik juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepuasan kerja (Maulana 
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dan Gumelar, 2018:96). Fenomena riset lapangan mengenai komunikasi yang berjalan 

pada Dinas Pertanian , Kabupaten Pati dimana komunikasi antara atasan dengan 

bawahan kurang optimal yang disebabkan kurangnya informasi yang diberikan atasan 

kepada bawahan sehingga bawahan tidak mengerti akan tugas-tugas yang diberikan 

tersebut sehingga berdampak pada ketidak efektifan pekerjaan dan hal ini menunjukan 

bahwa komunikasi secara individual antara atasan dengan pegawai kurang berjalan 

lancar. Berikut data yang diperoleh penulis mengenai komunikasi adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1 

Hasil Suvey awal pada Dinas Pertanian, Kabupaten Pati 

 

No Indikator 

Komunikasi 

Bobot 

Penilaian 

Bobot 

Standar % 

1 Pemahaman 85% 100% 

2 Kesenangan 88% 100% 

3 Mempengaruhi sikap 89% 100% 

4 Memperbaiki hubungan 85% 100% 

5 Tindakan 78% 100% 

 Rata-Rata 85% 100% 

  Sumber : Prasurvey, 2021. 

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa rata-rata bobot penilaian pada 

Komunikasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati memiliki bobot rata-rata belum 

mampu mencapai bobot standar yang ditetapkan masih adanya selisih 15% dengan 

perolehan paling lemah adalah mengenai tindakan komunikasi hal ini menunjukkan 

pegawai kurang sering melakukan tindakan komunikasi kerja seperti  pemberian 

instruksi-instruksi bentuk lisan dan tulisan sesuai dengan prosedur secara fungsional 

yang berlaku dari arus atasan ke bawahan atau sebaliknya.  

Salah pendorong pendorong kinerja pegawai adalah kompensasi. Kompensasi 

merupakan semua balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari 
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pelaksanaan pekerjaan di Organisasi dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat berupa 

gaji, insentif dan tunjangan kesehatan, hari raya, uang makan dan uang cuti (Hariandja, 

2017:244). Kompensasi berdasarkan klasifikasi yang terdiri dari kompensasi tunai  

(Berger, 2018:52). Kompenssi juga merupakan bentuk kembalian finansial jasa-jasa 

yang berwujud  dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh pegawai sebagai bagian dari 

sebuah hubungan pekerjaan.  Bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai 

adalah gaji. Gaji  merupakan  bentuk kompensasi, yaitu manfaat jasa yang diberikan 

secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Pangabean 

(2014:77) mendefinisikan gaji sebagai imbalan financial yang dibayarkan kepada 

pegawai secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, bulanan atau mingguan sedangkan 

menurut Hariandja (2012:245) mendefinisikan gaji sebagai bayaran tetap yang diterima 

seseorang dari keanggotaan dalam sebuah organisasi. Gaji sebagai balas jasa yang adil 

dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa dalam mencapai tujuan institusi. Gaji 

dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pegawai guna meningkatkan prestasi 

kerja dan merangsang pegawai untuk berperan aktif dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Untuk dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para pegawai, maka pada 

umumnya perusahanan atau organisasi juga memberikan insentif. 

Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan diluar yang 

berpotensi memengaruhi kinerja organisasi (Robbins dan Judge, 2015:58). Dan faktor-

faktor yang mempengruhi lingkungan kerja adalah 1) Penerangan, (2) Suhu Udara, (3) 

Warna Ruangan,(4) Spasial Ruang Kerja, (5) Keamanan Kerja, (6) Hubungan Kerja,(7) 

Suasana Kerja. Menurut Sedarmayanti (2010). Seorang Pimpinan organisasi atau 

instansi diharuskan untuk mampu menjalin komunikasi sekaligus menciptakan 
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lingkungan kerja yang baik untuk  pegawainya, jika seorang merasa bahagia atau 

memiliki kepuasan kerja yang tinggi merupakan seorang pekerja yang produktif. 

Lingkungan kerja sendiri mempunyai lingkungan kerja dan lingkungan non fisik. 

Organisasi harus mampu menyediakan kedua dimensi tersebut dalam keadaan baik 

sehingga mampu membuat para pegawai untuk tetap bekerja dengan produktif dan 

saling bekerja sama antar pegawai maupun dengan pimpinan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Fenomena lapangan padaDinas Pertanian, Kabupaten Pati menyatakan 

bahwa lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai.  

Tabel 1.2 

Tabel Permasalahan Lingkungan Kerja pada Dinas Pertanian, Kabupaten Pati 

 

No 
Sarana dan 

Prasarana 
Jumlah Keterangan 

1 Tempat Ibadah 1 tempat/ruang 

ibadah 

Kurang memadai baik di dalam 

instansi 

2 Kantin 1 kantin Kurang memadai, masih perlu 

penambahan 

4 Tempat Parkir 1 halaman Kurang ketika ada rapat 

(pertemuan) dinas luar masih 

kurang memadai. 

Sumber :  Dinas Pertanian, Kabupaten Pati, 2021. 

Tabel di atas menunjukkan fenomena lapangan lingkungan kerja dalam fasilitas 

tempat ibadah dalam kondisi baik (memadai) dengan jumlah 2 ruang ibadah, toilet 

sudah memadai setiap bangunan terdapat toilet. Kondisi kantin belum memadai karena 

masih perlu penambahan karena hanya terdapat satu kantin, kemudian perlunya 

penambahan tempat parkir karena semakin banyaknya pegawai baru. 

Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. 

Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan 
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sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan 

tersebut. Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan 

seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja. (Rivai, 2018:476). Pegawai yang merasa puas atas pekerjaannya dengan 

senang hati melakukan pekerjaannya dan berupaya untuk terus menerus meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan mereka, sebaliknya pegawai yang merasa tidak puas 

dengan pekerjaannya cenderung melihat pekerjaan sebagai hal yang menjenuhkan dan 

membosankan, sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya dengan terpaksa dan 

asal-asalan. Data lain kurang optimalnya kepuasan kerja dapat terlihat pada fenomena 

pegawai negeri yang absen, terlambat, dan pulang lebih awal. Berikut data yang 

diperoleh penulis mengenai  data keterlambatan, keluar, dan pulang lebih awal pada 

Dinas Pertanian , Kabupaten Pati adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Data Keterlambatan, Keluar dan Pulang Lebih Awal  

Di Dinas Pertanian, Kabupaten Pati 

Bulan  Keterlambatan Keluar Pulang Lebih Awal 

 F % F % F % 

Juni 3 1,68 1 0,56 2 1,12 

Juli  2 1,11 3 1,68 3 1,68 

Agustus 4 2,23 2 1,12 4 2,23 

September 3 1,68 2 1,12 4 2,23 

Rata-Rata 3 1,68 2 1,12 3 1,82 

   Sumber :  Dinas Pertanian, Kabupaten Pati, 2021. 

Penelitian ini memiliki research gap antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Dedi Purwana (2018) menyimpulkan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja pegawai. Namun berbeda hasil dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Muslim Halil,  Mistar (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi  

tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja.  

Novira Kurniasari (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai.  Namun berbeda hasil 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendro Tamali, Adi Munasip (2019) 

menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai.  

M. Ilham Fathoni, Indrayani, Mohamad Gita Indrawan, Sri Yanti (2021) 

kepuasan kerja memediasi pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucky Prasetya, Woro Utari, 

Sri Hartati (2020) kepuasan kerja tidak memediasi antara pengaruh lingkungan kerja  

terhadap kinerja pegawai.  

I Putu Sedhana Yasa, I, Wayan Mudiartha Utama (2017) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. Namun 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan Novira Kurniasari (2018) kepuasan kerja 

tidak memediasi antara pengaruh kompensasi  terhadap kinerja pegawai.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah kinerja pegawao yang belum 

optimal diindikasikan dari komunikasi diindikasi dari tindakan komunikasi seperti 

bertanya mengenai tugas secara langsung kepada atasan masih jarang dijumpai. 

Kompensasi dalam instansi ini belum maksimal sesuai dengan hasil kinerja, pemberian 

fasilitas tempat ibadah dalam kondisi baik (memadai) dengan jumlah 2 ruang ibadah, 
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kondisi kantin belum memadai serta perlunya penambahan tempat parkir karena 

semakin banyaknya pegawai baru. Kurang optimalnya kepuasan kerja dapat terlihat 

pada fenomena pegawai negeri yang absen, terlambat, dan pulang lebih awal. 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut ini. 

1.2.1. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas 

Pertanian, Kabupaten Pati? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas 

Pertanian, Kabupaten Pati? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pertanian, Kabupaten Pati? 

1.2.5. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pertanian, Kabupaten Pati? 

1.2.6. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati? 

1.2.7. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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1.3.1. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja pada Dinas 

Pertanian, Kabupaten Pati. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja pada pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Pertanian, Kabupaten Pati. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai pada pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati. 

1.3.6. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Dinas Pertanian, Kabupaten Pati. 

1.3.7. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

pada Dinas Pertanian, Kabupaten Pati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai 

berikut : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sumbangan pemikiran terhadap 

perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang sumber daya 

manusia. 

1.4.2. Manfaat praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menjadi masukan bagi instansi, sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 

peningkatan komunikasi, kompensasi, dan lingkungan kerja dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna yaitu 

berupa pengalaman dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh selama 

kuliah dengan kenyataan di lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


