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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan di zaman modern ini banyak perusahaan yang saling 

berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Berbagai cara akan dilakukan demi 

tercapainya kemajuan perusahaannya. Penguasaan pasar merupakan salah satu 

tujuan utama perusahaan dalam mencari omzet yang sebesar-besarnya, terlebih 

lagi perusahaan yang bergerak di bidang komersial. Semua tujuan perusahaan 

dapat tercapai jika memenuhi seluruh aspek manajemen organisasi beserta 

kualitas sumberdayanya. 

Salah satu sumberdaya yang berpengaruh adalah sumberdaya 

manusia.Sumberdaya yang dimiliki perusahaan seperti modal, metode dan mesin 

tidak bisa memberikan hasil optimal apabila tidak didukung oleh sumberdaya 

manusia berkualitas. Sumberdaya manusia pada perusahaan berpengaruh dalam 

hal tercapainya target produktivitas dan kualitas hasil kerja. Begitupun dengan 

tercapainya sumberdaya manusia yang terampil tidak terlepas dari manajemen 

seleksi perusahaan saat merekrut calon pegawainya dan beberapa faktor untuk 

mempengaruhi konstan atau tidaknya seorang karyawan dalam mempertahankan 

produktivitasnya.Sedangkan kita ketahui bahwa, produktivitas karyawan 

dipengaruhi oleh kepuasan kerjanya. 

Menurut Gilmer dalam As’ad (1991), faktor kepuasan kerja karyawan 

ditentukan oleh kesempatan kerja yang diperoleh, keamanan kerja, gaji, 

manajemen/perusahaan, pengawasan, faktor intrinsik, kondisi kerja dan aspek 

sosial.Oleh karena itu, perhatian yang detail dari perusahaan menjadi sangat 
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penting jika memang dampak yang dihasilkan juga berpengaruh besar terhadap 

kesuksesan sebuah perusaan. 

Salah satu syarat meraih prestasi yang sesuai dengan cita-cita dan harapan 

perusahaan maka seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kebijakan maupun 

program untuk  seluruhkaryawannya agar setiap karyawan mendapatkan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi. Kepuasan kerja karyawan yang tinggi itulah nantinya 

akan berkontribusi secara optimal kepada perusahaan. 

Hak dan kewajiban antar kedua belah pihak baik oleh perusahaan kepada 

karyawan dan karyawan terhadap perusahaan harus selaras dan berjalan 

harmonis.Bentuk kebijakan yang menyeimbangkan kedua belah pihak sangatlah 

penting, yakni salah satunya pemberian kompensasi kepada karyawan harus 

sepadan dengan tanggungjawannya, begitu pula sebaliknya.Pada dasarnya 

kompensasi dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial. Menurut Panggabean (2004), kompensasi finansial 

bersifat langsung yang diterima oleh karyawan terdiri dari gaji, tunjangan, dan 

insentif. Menurut Sutrisno (2009), kompensasi non finansial merupakan 

kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh karyawan, terdiri 

dari fasilitas perusahaan, pujian, rasa nyaman dalam bekerja, peluang promosi 

jabatan, motivasi dari perusahaan dan lingkungan perusahaan. Sebagian besar 

karyawan lebih memperhatikan kompensasi finansial yang secara langsung dapat 

dirasakan. 

Bentuk kompensasi non finansial juga merupakan suatu kebutuhan penting 

yang secara tidak langsung berperan terhadap kepuasan kerja karyawan.Bentuk 

penghargaan moril adalah penumbuh semangat karyawan dalam melaksanakan 
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tanggung jawabnya.Salah satu bentuk kompensasi non finansial yang patut 

diperhitungkan oleh pimpinan perusahaan adalah motivasi kerja.Motivasi kerja 

akan memberikan kepuasan kerja tersendiri bagi karyawan salah satunya hadir 

tepat waktu dan memberikan kinerja maksimal pada tempatnya bekerja. 

Pemberian gaji dan motivasi dalam bekerja merupakan hal dasar dalam merawat 

loyalitas seorang karyawan. 

Bisnis di bidang industri makanan dituntut untuk terus melakukan inovasi 

dan menyuguhkan sesuatu yang dapat menarik selera konsumen.Salah satu 

industri makanan di Kota Malang yang menjadi salah satu icon oleh-oleh khas 

Kota Malang ialah CV. Lumba-Lumba. Perusahaan ini bergerak di bidang industri 

makanan ringan berupa keripik singkong dan pisang yang sudah memiliki 

berbagai daerah pemasaran. Tentunya, perusahaan makanan ini dituntut untuk 

selalu memberikan kepuasan terhadap konsumennya berupa ketepatan dalam 

memberikan varian rasa yang sesuai dengan selera masyarakat dan desain produk 

menarik . 

Perusahaan memiliki karyawan yang sebagian besar berusia muda dan 

dituntut untuk bekerja dalam tekanan dan produktivitas tinggi. CV. Lumba-

Lumba memiliki 125 orang karyawan, kurang lebih terdapat 90 orang usianya 24 

– 30 tahun. Jumlah karyawan tersebut dibagi personalnya secara acak pada bagian 

produksi, packing, distribusi dan accounting. Secara umum perusahaan ini tidak 

memiliki sistem manajemen baku yang digunakan. Bentuk manajemen ini diduga 

mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dapat memberikan 

mindsetbaik terhadap perusahaan dimata masyarakat.Akan tetapi perusahaan tidak 

dapat berjalan dengan optimal dan mempertahankan predikat baiknya jika tidak 
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dapat memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawannya dengan 

menggunakan sistem manajemen tersebut. 

Hasil pra survei yang dilakukan dengan metode wawancara kepada 

beberapa sampel karyawan CV. Lumba-Lumba diperoleh informasi bahwa 

kepercayaan dan rasa aman terhadap manajemen perusahaan sangat kurang 

dikarenakan sistem yang digunakan terlalu membebaskan karyawannya. 

Karyawan perusahaan sendiri cenderung merasa kurang nyaman dengan kinerja 

sesama rekan kerjanya yang kurang maksimal namun memiliki kompensasi sama. 

Hal ini jika tidak segera diperhatikan, maka akan menimbulkan dampak tidak baik 

bagi perusahaan. 

Beberapa kondisi perusahaan yang demikian, menimbulkan pertanyaan 

bagi peneliti mengingat karyawan CV. Lumba-Lumba memiliki usia produktif 

tinggi dan menjalani sistem kekeluargaan yang masih tergolong rawan terjadi 

ketimpangan kerja antar karyawan satu dengan yang lain, apakah sistem 

perusahaan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga memberikan 

dampak positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu kompensasi finansial 

yang diberikan kurang mampu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini 

juga dapat dilihat dari pekerjaan yang menuntut karyawan untuk bekerja dibawah 

tekanan berupa capaian target yang semakin besar tanpa adanya penambahan 

karyawan lagi. 

Dari gambaran di atas peneliti menyimpulkan bahwapromotion 

opportunities, supervision, fringe benefit, contigent reward, operating procedure, 

coworkers, nature of work, communicationdan kharakteristik individu merupakan 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.Oleh karena itu dirasa perlu 
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untuk dilakukan penelitian tentang “Analisis Faktor Dominan Yang Berperan 

Dalam Kepuasan Kerja Karyawan Pada CV. Lumba-Lumba Malang” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah  penelitian ini 

dinyatakan sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur kerja karyawan CV. Lumba-Lumba? 

2. Apa saja faktor dominan yang berperan dalam kepuasan kerja karyawan 

di CV. Lumba-Lumba? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengetahui pengaruh 

kompensasi dan motivasi kerja karyawan di sebuah perusahaan. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisis struktur kerja karyawan CV. Lumba-Lumba. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor dominan yang 

berperan dalam kepuasan kerja karyawan di CV. Lumba-Lumba. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dan dapat 

berguna sebagai masukan dan kajian umum ataupun khusus. Secara spesifik 

penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna: 
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1. Bagi Perusahaan 

Sebagai referensi untuk mengetahui evaluasi dan kondisi kayawan 

selama bekerja di CV. Lumba-Lumba, serta sebagai acuan untuk 

evaluasi terhadap manajemen sumberdaya manusia di perusahaan. 

2. Bagi masyarakat umum 

Sebagai referensi alternatif ketika ingin mendirikan atau 

mengembangkan usaha. 

3. Bermanfaat sebagai studi literatur bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

1.5.1 Pembatasan Istilah 

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

1. CV. Lumba-Lumba adalah persekutuan yang didirikan satu atau beberapa 

orang untuk menjalankan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan 

berupa keripik singkong. 

2. Karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk 

pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun 

kompensasi yang besarannya telah ditentukan terlebih dahulu (Hasibuan, 

2002). 

3. Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka memberikan hal yang dianggap penting (Luthans,2006). 

4. Pay adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai bentuk balas jasa 

secara adil yang dilakukan terhadap perusahaan (Job Satisfaction Survey 1985 

dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 
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5. Promotion opportunities adalah peluang dan rasa keadilan untuk mendapat 

promosi (Job Satisfaction Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015. 

6. Supervision adalah keadilan dan kompetensi penugasan managerial oleh 

penyelia (Job Satisfaction Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 

7. Fringe benefit adalah asuransi, liburan, dan bentuk fasilitas yang lain (Job 

Satisfaction Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 

8. Contingent reward adalah rasa hormat, diakui dan diberikan apresiasi (Job 

Satisfaction Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 

9. Operating procedure adalah kebijakan, prosedur dan aturan (Job Satisfaction 

Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 

10. Coworkers adalah rekan kerja yang menyenangkan dan kompeten (Job 

Satisfaction Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 

11. Nature of work adalah tugas itu sendiri dapat dinikmati atau tidak (Job 

Satisfaction Survey 1985 dalam Ibrahim dan Wasis, 2015). 

12. Communication adalah berbagai informasi di dalam organisasi (verbal 

maupun tulisan) 

13. Kharakteristik individu mencakup usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

status perkawinan dan masa kerja dalam organisasi (Stephen P. Robbins 2006 

dalam Romel, 2011) 

1.5.2 Pengukuran Variabel 

1. Untuk mengetahui kondisi kepuasan kerja karyawan CV. Lumba-Lumba 

menggunakan analisis faktor konfirmatori, dimana karyawan diminta untuk 

memberikan penilaian serta wawancara langsung terhadap beberapa atribut 

penilaian yang telah ditetapkan, yaitupromotion opportunities, supervision, 
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fringe benefit, contigent reward, operating procedure, coworkers, nature of 

work, communicationdan kharakteristik individu. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan apa saja yang berperan dalam 

kepuasan kerja karyawan CV. Lumba-Lumba dengan menggunakan analisis 

faktor. Karyawan memberikan penilaian atau skoring terhadap variabel-

variabel atau indikator yang telah ditentukan. Variabel-variabel yang 

digunakan adalah promotion opportunities, supervision, fringe benefit, 

contigent reward, operating procedure, coworkers, nature of work, 

communicationdan kharakteristik individu. 
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