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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu ilmu dan seni yang 

dimana untuk mengatur hubungan pekerja agar aktif dan efisien untuk membantu 

terwujudnya tujuan  perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan, 2017:10). 

Menurut Mangkunegara (2016:2) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan 

suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu. 

Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara maksimal di 

dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu 

pekerja.  

 

PT. Pura Agro Mandiri yang berada di desa Terban, kecamatan Jekulo, 

kabupaten Kudus ini setahun terakhir mengalami penurunan kinerja pada 

karyawan. Menurut observasi penelitian PT. Pura Agro Mandiri mengalami 

penurunan kinerja pada karyawan sehingga memberikan dampak negative 

terhadap perusahaan. Masih banyaknya pekerja yang sering tidak masuk atau 

mangkir selama dua tahun terakhir ini sehingga membuat proses produksi tidak 

bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan.  Perlakuan usaha 

yang dapat direalisasikam perseroan diantaranya adalah dengan memeberi 

semngat karyawan dengan pemberian kompensasi sesuai, sehingga job 

satisfaction tercapai. Karyawan yang merasa puas serta memiliki rasa loyalitas 

yang tinggi kelak kinerjanya menjadi meningkat dalam perseroan. 
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Fenomena yang terjadi di PT.Pura Agro Mandiri mengenai kurangnya 

motivasi dari pimpinan kepada karyawan, ini terlihat dari jumlah hasil produksi 

yang tidak bisa memenuhi target. Menurut DuBrin (2015:13) motivasi kerja 

merupakan suasana internal yang mengarah pada usaha yang dikeluarkan 

seseorang menuju tujuan dan aktivitas yang dilakukan untuk mendorong 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemberian motivasi kerja pada 

karyawan dilakukan agar karyawan dapat bekerja lebih optimal dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Ketika motivasi diberikan tinggi terhadap karyawan maka 

secara langsung employee akan bekerja dengan optimal serta dapat menyumbang 

kebaikan untuk kemajuan perseroan (Wibowo, 2016:8). Berkurangnya job 

satisfaction serta rendahnya dukungan membuat karyawan tidak sepenuh hati 

dalam bekerja serta tampak tak semangat untuk menyelesaikan jobsheet 

pekerjaanya, dan akhirnya berpengaruh terhadap kinerja karyawan.  

Tabel 1.1 

Produksi PT.Pura Agro Mandiri 

Tahun Periode 2019-2020 

Jenis 

Mesin 

Target 

pencapaian/tahun 

Pencapaian/tahun 

2019 

Pencapaian/tahun 

2020 

CAS 1860 pcs/thn 1785 pcs/thn 1776 pcs/thn 

VFD 900 pcs/thn 893 pcs/thn 875 pcs/thn 

Vacum 

Hot 

Drayer 

250 pcs/thn 213 pcs/thn 198 pcs/thn 

Mesin 

Sagu 
139 pcs/thn 125 pcs/thn 119 pcs/thn 

Jumlah  3149 pcs/thn 3016 pcs/thn 2968 pcs/thn 

Sumber : Pura Agro Mandiri, 2021 
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Pada Tabel 1.1. Produksi PT. Pura Agro Mandiri, Tahun 2019 pencapaian 

jumlah produksi berjumlah 3016 pcs sedangkan jumlah target tercapai sebesar 

3149 pcs per tahunnya. Pada tahun 2020 pencapaian jumlah produksi belum juga 

memenuhi target yang di tentukan oleh perusahan dengan jumlah pencapaian 

2968 pcs. Dalam hal ini disebabkan kerana kurangnya motivasi yang diberikan 

atasan kepada karyawan sehingga pekerjaan yang di lakukan oleh pekerja tidak 

sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Masih kurangnya pemberian 

dorongan kepada karyawan yang berupa arahan dan bimbingan dalam bekerja, 

membuat karyawan kurang jelas dengan tugas yang diberikan. 

Fenomena yang terjadi pada PT.Pura Agro Mandiri mengenai kepuasan 

kerja yang dirasakan oleh karyawan. Kepuasan kerja karyawan akan ditunjukan 

melalui karyawan dengan menunjukan perilaku senang tidaknya dengan pekerjaan 

untuk menunjukkan rasa kepuasan kerja. Karyawan akan merasa puas dengan 

timbal balik dari perseroan, maka karyawan kelak memberikan kinerja yang 

melampaui  target perseroan. Jika pekerja merasa tidak puas maka jobsheet 

karyawan tidak akan seperti yang di harapkan (Onsardi, 2017:7) 

Fenomena yang terjadi di PT.Pura Agro Mandiri tentang  pembayaran 

kompensasi dapat  mempengaruhi kinerja karyawan. PT. Pura Agro Mandiri 

sudah memberikan tunjangan hari raya, asuransi kesehatan berupa klinik 

kesehatan di lingkungan perseroan. Menurut Hasibuan (2016) kompensasi 

merupakan keseluruhan pendapatan yang berwujud uang, barang langsung dan 

tidak langsung yang didapatkan karyawan sebagai upah atas jasanya kepada 

perseroan. Ada dua kompensasi yaitu kmpensasi langsung berwujud upah, gaji, 
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tambahan insentif, serta bonus dan kompensasi tidak langsung berwujud 

tunjangan, asurasmsi dan rekreasi wisata yang dibiayai perseroan. 

Untuk kompensasi berupa pembayaran langsung pada karyawan PT. Pura 

Agro Mandiri mengalami penurunan jika dibandingkan dengan UMP Kabupaten 

Kudus, hal tersebut dilihat dari persentase tingkat kenaikan gaji karyawan di tahun 

2019 dan 2020 serta UMP Kabupaten Kudus tahun 2019 dan 2020. Berikut tabel 

mengenai perbandingan kompensasi karyawan PT. Pura Agro Mandiri dengan 

UMP Kabupaten Kudus : 

Tabel 1.2 

Perbandingan Kompensasi Karyawan PT. Pura Agro Mandiri dengan UMP 

Kabupaten Kudus 

Tahun 2019 dan 2020 

Sumber: PT. Pura Agro Mandiri, 2021 

 Menurut data tabel diatas menunjukan bahwa dari tahun 2019-2020 

mengalami peningkatan pada pemberian kompensasi karyawan sebesar 8%, 

sedangkan pada UMP Kabupaten Kudus dari tahun 2019-2020 mengalami 

peningkatan sebesar 8,5%. Dan untuk nominal pada tahun 2020 terdapat selisih 

Rp.11.000. Fenomena kompensasi pada PT. Pura Agro Mandiri mengenai 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan dilihat dari sisi perbandingan kompensasi 

No. Jenis 2019 2020 Persentase 

1. 
Kompensasi 

Karyawan 
Rp.2.044.000 Rp.2.207.000 8% 

2. 

UMP 

Kabupaten 

Kudus 

Rp.2.044.000 Rp.2.218.000 8,5% 

Selisih Rp. 0 Rp. 11.000 0.5% 
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karyawan dengan UMP di Kudus dari tahun 2019-2020 yang mengalami 

penurunan dan berkurangnya karyawan karena dampak dari Covid-19. Hal 

tersebut dapat menjadikan indikasi menurunnya  kepuasan kerja dan kinerja pada 

karyawan PT.Pura Agro Mandiri. 

 Fenomena yang terjadi pada PT. Pura Agro Mandiri mengenai 

kepemimpinan, kepemimpinan yang diterapkan pada PT. Pura Agro Mandiri 

belum sepenuhnya baik karena masih terdapat pemimpin yang kurang 

bertanggung jawab atas pekerjaan bawahan. Pemimpin tersebut terlalu gampang 

untuk mengkonfirmasi suatu hasil tanpa memperhatikan standart pekerjaan. 

Sseringnya mengalihkan tanggung jawab pada orang lain atau dapat dikatakan 

bahwa tidak perdulinya terhadap keadaan serta situasi di dalam perseroan. 

Beberapa pemimpin juga tidak memberikan motivasi pada bawahan untuk dapat 

bekerja secara optimal. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran pemimpin 

bahwa keberadaanya merupakan kunci terlaksananya profibilitas  perseroan. 

 Terdapat reseach gap yang ditemukan  pada penelitian terdahulu terkait 

variable yang diuji peneliti. Pada variable Kompensasi, hasil penelitian Nur 

Cahyani dan Dewi Adnyani (2016), Ahmed (2017), Jamiliu B (2015) yang 

menunjukan bahwa kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Namun hasil penelitian Dewi Suryani (2019) 

menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh   tidak signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

 Pada variabel Motivasi, hasil penelitian Lidia dan Siagian (2017), Ni made 

Nurcahyani (2016), Waheed Akhtar (2015), yang menunjukan bahwa motivasi 
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berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Namun hasil penelitian Sinaga 

(2018) menunjukan bahwa motivasi tidak   berpengaruh positif  terhadap 

kepuasan kerja. 

 Pada variabel Kepemimpinan, hasil penelitian Dewi suryani (2019), Tomy 

dan Hazmanan (2018), yang menunjukan bahwa Kepemimpinan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja. Namun hasil penelitian Laviana (2017) 

menunjukan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja. 

 Pada variabel Kompensasi, hasil penelitian Ni Made Nurcahyani (2016), 

Kustur dan kanalas (2015), yang menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap  kinerja karyawan. Namun hasil penelitian 

Kurniawan (2016) menunjukan bahwa kompensasi  tidak berpengaruh postif 

terhadap kinerja karyawan. 

 Pada variabel Motivasi, hasil penelitian Madiono  (2017), Sutanto (2017), 

yang menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Namun hasil   penelitian Komarudin  (2016) menunjukan 

bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Pada variabel Kepemimpinan, hasil penelitian Rendyka (2017), Irawati 

(2015), yang menunjukan bahwa Kepemimpinan  berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Namun hasil penelitian Yakub (2016) menunjukan bahwa 

Kepemimpinan tidak berpengaruh  signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Pada variabel Kepuasan kerja,hasl  penelitian Agus dan Wayan Bagial 

(2016), Yulianthini (2016), yang menunjukan bahwan kepuasan kerja 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun hasil 

penelitian Salim (2017) menunjukan  bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh 

postif terhadap kinerja karyawan. 

Hasil Peneltian sebelumnya, terdapat kesenjangan hasil penelitian pada 

variabel tersebut. Oleh sebab itu maka penulisan melakukan penelitian berjudul 

“PENGARUH KOMPENSASI, MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA 

SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI  PT. PURA AGRO MANDIRI 

KUDUS” . 

 

1.2 Ruang Lingkup  

 Ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu meliputi objek nya pada PT. 

Pura Agro Mandiri yang terdiri sebagai berikut : 

a. Variabel yang mempengaruhi dalam peneltian ini (variabel eksogen) 

adalah Kompensasi, Motivasi, Kepemimpinan. 

b. Variabel yang dipengaruhi dalam penelitian ini (variabel indogen) adalah 

Kepuasan kerja dan Kinerja karyawan. 

c. Objek penelitian yaitu karyawan tetap PT. Pura Agro Mandiri. 

d. Waktu Yang di gunakan untuk penelitian ini adalah selama empat bulan 

berawal dari bulan Mei sampai bulan Agustus 2021. 
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1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang terjadi pada penelitian di PT.Pura  Agro 

Mandiri, maka dalam penelitian ini pertanyaan peneliti meliputi : 

1. Apakah ada pengaruh kompensasi terhdap kepuasan kerja pada karyawan 

PT. Pura Agro Mandiri? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan 

PT. Pura Agro Mandiri? 

3. Apakah ada pengaruh Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada 

karyawan PT. Pura Agro Mandiri? 

4.  Apakah ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja pada karyawan PT. Pura Agro Mandiri? 

5.  Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi 

oleh kepuasan kerja pada PT. Pura Agro Mandiri? 

6. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja pada PT. Pura Agro Mandiri? 

7. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Pura Agro Mandiri? 

1.4 Tujuan Penelitian :  

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

karywan di PT. Pura Agro Mandiri. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja karywan 

di PT. Pura Agro Mandiri. 



9 

 

 

3. Untuk menganalisis pegaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja 

karyawan di PT. Pura Agro Mandiri. 

4. Untuk menganalisis pegaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Pura Agro Mandiri dengan Kepuasan kerja sebagai variabel 

intervening. 

5. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di PT. 

Pura Agro Mandiri dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel intervening. 

6. Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

di PT. Pura Agro Mandiri dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel 

intervening. 

7. Untuk menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

di PT. Pura Agro Mandiri. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian di 

masa depan, melalui model teoritis serta dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan. 

1.5.2 Manfaat Praktik 

Memberikan gambaran pengetahuan bagi perusahaan mengenai 

bagaimana pengaruh kompensasi, motivasi dan Kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan  pada kondisi lapangan yang 

sesungguhnya. 

  


