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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah  

Menghadapi persaingan di dalam dunia usaha pada saat ini yang 

semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan semua 

sumber daya yang dimiliki mulai dari modal, mesin maupun sarana kerjanya, 

metode kerja, bahan baku, material, pemasaran maupun manusia sebagai 

tenaga kerja atau karyawan. Karyawan memiliki peranan yang vital dalam 

sebuah perusahaan, yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan suatu tujuan 

perusahaan.  

Karyawan dalam hal ini berfungsi sebagai penunjang tercapainya 

tujuan perusahaan yang memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang 

mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan yang dibebankan atau dilimpahkan. 

Sikap karyawan terhadap pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah kepuasan 

kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan, lingkungan, dan kebutuhan. Maka 

kepuasan kerja memiliki arti penting bagi setiap perusahaan karena kepuasan 

kerja menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan karyawannya.

Perusahaan yang tidak bisa memenuhi kepuasan kerja karyawannya 

akan menimbulkan permasalahan yang berdampak negatif terhadap 

perusahaan. Salah satu permasalahan adalah karyawan malas dalam 

melaksanakan pekerjaan yang di bebankan perusahaan dilihat dari 

produkvitas karyawan yang menurun, banyaknya karyawan yang tidak masuk 

semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan semua 

sumber daya yang dimiliki mulai dari modal, mesin maupun sarana kerjanya, 

metode kerja, bahan baku, material, pemasaran maupun manusia sebagai 

tenaga kerja atau karyawan. Karyawan memiliki peranan yang vital dalam 

sebuah perusahaan, yang bertindak sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengendali yang selalu berperan aktif dalam mewujudkan suatu tujuan 

perusahaan.  

Karyawan dalam hal ini berfungsi sebagai penunjang tercapainya 

tujuan perusahaan yang memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang 

mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan yang dibebankan atau dilimpahkan. 

Sikap karyawan terhadap pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah kepuasan 

kerja yang ditimbulkan oleh pekerjaan, lingkungan, dan kebutuhan. Maka 

kepuasan kerja memiliki arti penting bagi setiap perusahaan karena kepuasan 

kerja menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam memenuhi 

kebutuhan karyawannya.

Perusahaan yang tidak bisa memenuhi kepuasan kerja karyawannya 
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kerja tanpa disertai keterangan yang jelas, lingkungan kerja yang kurang 

kondusif dilihat dari hubungan antar karyawan yang belum kompak, dan 

kurangnya motivasi dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan terhadap 

karyawan, sehingga kinerja karyawan menjadi buruk dan asal-asalan.

Permasalahan mengenai kepuasan kerja tersebut mengakibatkan produkvitas 

perusahaan menurun. 

Handoko (2000), menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Pendapat lain juga 

diungkapkan oleh Sirin (2009), mengunkapkan bahwa seorang karyawan 

akan merasa puas apabila cita-cita dalam pekerjaannya tercapai, kemudian 

karyawan tersebut akan mengembangkan perasaan positif terhadap 

pekerjaannya. Kondisi kerja dan reward system yang diberikan oleh pihak 

perusahaan kepada karyawannya dapat meningkatkan kepuasan kerja, 

Osibanjo (2011).

Perusahaan melakukan beberapa cara atau tindakan untuk memenuhi

kepuasan kerja karyawan. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk 

memenuhi kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi, (Handoko, 

2000). Menurut Nawami (2005) menyatakan bahwa kompensasi merupakan 

penghargaan atau imbalan yang diberikan pihak perusahaan kepada tenaga 

kerja yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan melalui 

kegiatan bekerja. Pendapat lain diungkapkan oleh Hasibuan (2002),

menyatakan bahwa dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi 

Permasalahan mengenai kepuasan kerja tersebut mengakibatkan produkvitas 

perusahaan menurun. 

Handoko (2000), menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Pendapat lain juga 

diungkapkan oleh Sirin (2009), mengunkapkan bahwa seorang karyawan 

akan merasa puas apabila cita-cita dalam pekerjaannya tercapai, kemudian 

karyawan tersebut akan mengembangkan perasaan positif terhadap 

pekerjaannya. Kondisi kerja dan reward system yang diberikan oleh pihak 

perusahaan kepada karyawannya dapat meningkatkan kepuasan kerja, 

Osibanjo (2011).

Perusahaan melakukan beberapa cara atau tindakan untuk memenuhi

kepuasan kerja karyawan. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk 

memenuhi kepuasan kerja karyawan adalah melalui kompensasi, (Handoko, 

2000). Menurut Nawami (2005) menyatakan bahwa kompensasi merupakan 

penghargaan atau imbalan yang diberikan pihak perusahaan kepada tenaga 
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kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

Karyawan yang diberikan kompensasi secara benar dan sesuai dengan 

apa yang di kerjakan oleh karyawan maka karyawan tersebut akan 

mendapatkan rasa puas atas pekerjaannya dan berdampak pada kinerja 

karyawan tersebut. Bagi seorang karyawan kompensasi adalah hal yang 

sangat penting karena kompensasi di anggap karyawan sebagai penghargaan 

dari perusahaan atas pekerjaanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pande 

dan Utama (2014) menyatakan terbukti kompensasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian 

diketahui bahwa kompensasi dapat memenuhi kepuasan kerja karyawan. 

Tindakan atau cara lain yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi 

kepuasan kerja karyawannya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja 

yang harmonis dan kondusif. Menurut Mehboob et al. (2007) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja merupakan suatu kondisi kerja yang baik seperti 

kantor menyenangkan, luas dan dirancang dengan baik dan didukung fasilitas 

lain yang memudahkan pekerjaan secara efektif. Menurut Wursanto (2003), 

karyawan juga membutuhkan lingkungan kerja yang dapat memberikan 

kepuasan psikologis, seperti memiliki hubungan yang harmonis. 

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Westerman (2007) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja dapat memainkan peran utama dalam meningkatkan 

kinerja dan komitmen karyawan serta dapat membantu untuk 

mengidentifikasi faktor faktor yang menyebabkan suatu ketidakpuasan kerja 

karyawan. Maka sebagian besar lingkungan kerja yang baik dapat membantu 

mendapatkan rasa puas atas pekerjaannya dan berdampak pada kinerja 

karyawan tersebut. Bagi seorang karyawan kompensasi adalah hal yang 

sangat penting karena kompensasi di anggap karyawan sebagai penghargaan 

dari perusahaan atas pekerjaanya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pande 

dan Utama (2014) menyatakan terbukti kompensasi berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan demikian 

diketahui bahwa kompensasi dapat memenuhi kepuasan kerja karyawan. 

Tindakan atau cara lain yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi 

kepuasan kerja karyawannya adalah dengan menciptakan lingkungan kerja 

yang harmonis dan kondusif. Menurut Mehboob et al. (2007) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja merupakan suatu kondisi kerja yang baik seperti 

kantor menyenangkan, luas dan dirancang dengan baik dan didukung fasilitas 

lain yang memudahkan pekerjaan secara efektif. Menurut Wursanto (2003), 

karyawan juga membutuhkan lingkungan kerja yang dapat memberikan 

kepuasan psikologis, seperti memiliki hubungan yang harmonis. 

Pendapat lain juga di ungkapkan oleh Westerman (2007) menyatakan 
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dalam hal meningkatkan kepuasan kerja, Gjorgji (2012). Jadi, dengan adanya  

lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dalam suatu perusahaan maka 

dapat meningkatkan serta memenuhi kepuasan kerja karyawan dalam dan 

membuat karyawan betah dalam bekerja. 

  Perusahaan juga melakukan cara berupa pemberian motivasi kepada 

karyawan untuk memenuhi kepuasan kerja karyawannya. motivasi menjadi 

suatu hal yang penting, karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan 

dan mendukung perilaku karyawan agar bekerja giat bekerja dan mencapai 

hasil optimal yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Menurut Wursanto 

(2005), menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan, keinginan, 

hasrat dan tenaga penggerak yang berasal dari diri manusia untuk berbuat 

atau untuk melakukan sesuatu. Motivasi berhubungan dengan faktor 

psikologis seseorang yang mencerminkan hubungan atau interaksi antara 

sikap, kebutuhan dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia. Pendapat lain 

diungkapkan oleh Utama (2011) mengungkapkan bahwa pada dasarnya orang 

giat bekerja karena adanya suatu motivasi dalam dirinya, hal tersebut timbul 

karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. 

  Sentra Industri Keripik Tempe Sanan merupakan home industri yang 

bergerak dalam produksi kripik tempe khas malang. Menurut informasi, 

dalam menjalankan usahanya, Sentra Industri Keripik Tempe Sanan selalu 

berusaha untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh pemilik home 

industri. Hal itu tidak terlepas dari sikap perhatian pemilik home industri 

terhadap karyawannya untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya. 

Meningkatnya kinerja karyawan itu dikarenakan pihak pemilik home industri 

  Perusahaan juga melakukan cara berupa pemberian motivasi kepada 

karyawan untuk memenuhi kepuasan kerja karyawannya. motivasi menjadi 

suatu hal yang penting, karena motivasi merupakan hal yang menyebabkan 

dan mendukung perilaku karyawan agar bekerja giat bekerja dan mencapai 

hasil optimal yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Menurut Wursanto 

(2005), menyatakan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan, keinginan, 

hasrat dan tenaga penggerak yang berasal dari diri manusia untuk berbuat 

atau untuk melakukan sesuatu. Motivasi berhubungan dengan faktor 

psikologis seseorang yang mencerminkan hubungan atau interaksi antara 

sikap, kebutuhan dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia. Pendapat lain 

diungkapkan oleh Utama (2011) mengungkapkan bahwa pada dasarnya orang 

giat bekerja karena adanya suatu motivasi dalam dirinya, hal tersebut timbul 

karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. 

  Sentra Industri Keripik Tempe Sanan merupakan home industri yang 

bergerak dalam produksi kripik tempe khas malang. Menurut informasi, 

dalam menjalankan usahanya, Sentra Industri Keripik Tempe Sanan selalu 
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yang selalu menjaga serta memenuhi kepuasaan kerja para karyawannya salah 

satunya dengan pemberian kompensasi seperti gaji, THR dan uang lembur, 

serta berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk menjaga 

hubungan antar karyawan agar tetap harmonis dan memberikan motivasi 

kerja melalui pimpinan, agar karyawan semakin puas dalam bekerja dan 

menjadi loyal terhadap perusahaan.  

Permasalahan juga timbul di Sentra Industri Kripik Tempe Sanan 

dalam usaha meningkatkan serta memenuhi kepuasan kerja karyawannya. 

Permasalahan dan fenomena yang terjadi pada karyawan bagian produksi 

Sentra Industri Keripik Tempe Sanan mengenai timbulnya ketidakpuasan 

kerja karyawan adalah sebagai berikut: (1) Tingkat absensi yang cukup tinggi 

dikarenakan karyawan sering tidak masuk kerja tanpa disertai keterangan 

yang jelas. Berikut tabel absensi karyawan yang tidak masuk kerja:  

Tabel 1. 1 

Data karyawan bagian produksi yang tidak masuk kerja tanpa 

keterangan pada bulan Januari-Desember 2016 

No Bulan Jumlah 

karyawan

Absensi Keterangan Presentase 

%

1 Januari 100 7 Alfa 7%

2 Februari 100 - Alfa -

3 Maret 100 6 Alfa 6%

4 April 100 6 Alfa 6%

5 Mei 100 7 Alfa 7%

6 Juni 100 - Alfa -

7 Juli 100 7 Alfa 7%

8 Agustus 100 5 Alfa 5%

9 September 100 6 Alfa 6%

kerja melalui pimpinan, agar karyawan semakin puas dalam bekerja dan 

menjadi loyal terhadap perusahaan.  

Permasalahan juga timbul di Sentra Industri Kripik Tempe Sanan 

dalam usaha meningkatkan serta memenuhi kepuasan kerja karyawannya. 

Permasalahan dan fenomena yang terjadi pada karyawan bagian produksi 

Sentra Industri Keripik Tempe Sanan mengenai timbulnya ketidakpuasan 

kerja karyawan adalah sebagai berikut: (1) Tingkat absensi yang cukup tinggi 

dikarenakan karyawan sering tidak masuk kerja tanpa disertai keterangan 

yang jelas. Berikut tabel absensi karyawan yang tidak masuk kerja:  

Tabel 1. 1 

Data karyawan bagian produksi yang tidak masuk kerja tanpa 

keterangan pada bulan Januari-Desember 2016 

No Bulan Jumlah 

karyawan

Absensi Keterangan Presentase 

%

1 Januari 100 7 Alfa 7%

2 Februari 100 - Alfa -

3 Maret 100 6 Alfa 6%

4 April 100 Alfa 6%6
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Lanjutan Tabel 1.1 : Data karyawan bagian produksi yang tidak masuk kerja 

tanpa keterangan pada bulan Januari-Desember 2016 

No Bulan Jumlah 

karyawan

Absensi Keterangan Presentase 

%

10 Oktober 100 7 Alfa 7%

11 November 100 5 Alfa 5%

12 Desember 100 6 Alfa 6%

JUMLAH 62%
RATA-RATA 5,166%

Sumber: data sekunder Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 2016 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat absensi karyawan 

bagian produksi Sentra Industri Keripik Tempe Sanan yang tidak masuk kerja 

tanpa disertai keterangan cukup tinggi pada tahun 2016 sebesar 62%,  jika 

dibandingkan dengan standar absensi yang ditetapkan oleh Sentra Industri 

Keripik Tempe Sanan yaitu sebesar 50% pada tahun 2016. (2) karyawan 

malas dalam melaksanakan pekerjaan yang di bebankan perusahaan dilihat 

dari produkvitas karyawan yang menurun.  

Permasalahan lain juga timbul di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 

seperti, (3) kompensasi yang diberikan perusahaan seperti gaji sebesar Rp. 

1.000.000,- THR dan uang lembur di nilai kurang oleh karyawan karena jika 

dibandingkan dengan UMR kota Malang sebesar Rp. 2.026.000,- masih di 

bawah UMR kota Malang dan biaya layak hidup yang cukup tinggi di kota 

Malang, (4) lingkungan kerja yang kurang kondusif yang dirasakan oleh 

karyawan dilihat dari hubungan karyawan yang belum kompak karena sistem 

kerja di sentra industri kripik tempe sanan yang menggunakan sistem 

perpindahan antar karyawan dari satu home industri ke home industri yang 

11 November 100 5 Alfa 5%

12 Desember 100 6 Alfa 6%

JUMLAH 62%
RATA-RATA 5,166%

Sumber: data sekunder Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 2016 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat absensi karyawan 

bagian produksi Sentra Industri Keripik Tempe Sanan yang tidak masuk kerja 

tanpa disertai keterangan cukup tinggi pada tahun 2016 sebesar 62%,  jika 

dibandingkan dengan standar absensi yang ditetapkan oleh Sentra Industri 

Keripik Tempe Sanan yaitu sebesar 50% pada tahun 2016. (2) karyawan 

malas dalam melaksanakan pekerjaan yang di bebankan perusahaan dilihat 

dari produkvitas karyawan yang menurun.  

Permasalahan lain juga timbul di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 

seperti, (3) kompensasi yang diberikan perusahaan seperti gaji sebesar Rp. 

1.000.000,- THR dan uang lembur di nilai kurang oleh karyawan karena jika - THR dan uang lembur di nilai kurang oleh karyawan karena jika - THR dan uang lembur

dibandingkan dengan UMR kota Malang sebesar Rp. 2.026.000,- masih di 

bawah UMR kota Malang dan biaya layak hidup yang cukup tinggi di kota 
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lain, (5) pemimpin kurang terjun langsung dalam memberikan motivasi dan 

pengarahan, sehingga kinerja karyawan menjadi buruk dan asal-asalan, (6) 

beberapa karyawan yang keluar dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. 

Berikut tabel karyawan yang keluar dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas: 

Tabel 1.2 

Data karyawan bagian produksi yang keluar dari pekerjaan pada bulan 

Januari-desember 2016 

No Bulan Jumlah 

karyawan

Resign 

(keluar)

Keterangan Presentase 

%

1 Januari 100 5 Tanpa keterangan 5%

2 Februari 100 - - -

3 Maret 100 7 Tanpa keterangan 7%

4 April 100 - - -

5 Mei 100 5 Tanpa keterangan 5%

6 Juni 100 7 Tanpa keterangan 7%

7 Juli 100 6 Tanpa keterangan 6%

8 Agustus 100 - - -

9 September 100 - - -

10 Oktober 100 5 Tanpa keterangan 5%

11 November 100 6 Tanpa keterangan 6%

12 Desember 100 6 Tanpa keterangan 6%

JUMLAH 42%

RATA-RATA 3,5%

Sumber: data sekunder Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 2016 

Dari tabel 1.2  tersebut dapat diketahui bahwa jumlah karyawan bagian 

produksi di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan yang keluar dari 

pekerjaannya tanpa alasan yang jelas cukup tinggi pada tahun 2016 sebesar 

42%,  jika dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Sentra Industri 

Keripik Tempe Sanan yaitu sebesar 30% pada tahun 2016.  

Tabel 1.2 

Data karyawan bagian produksi yang keluar dari pekerjaan pada bulan 

Januari-desember 2016 

No Bulan Jumlah 

karyawan

Resign 

(keluar)

Keterangan Presentase 

%

1 Januari 100 5 Tanpa keterangan 5%

2 Februari 100 - - -

3 Maret 100 7 Tanpa keterangan 7%

4 April 100 - - -

5 Mei 100 5 Tanpa keterangan 5%

6 Juni 100 Tanpa keterangan 7%7

7 Juli 100 6 Tanpa keterangan 6%

8 Agustus 100 - - -

9 September 100 - - -

10 Oktober 100 Tanpa keterangan 5%5

11 November 100 6 Tanpa keterangan 6%

12 Desember 100 6 Tanpa keterangan 6%

JUMLAH 42%

RATA-RATA 3,5%

Sumber: data sekunder Sentra Industri Keripik Tempe Sanan 2016 

Dari tabel 1.2  tersebut dapat diketahui bahwa jumlah karyawan bagian 
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Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai hubungan kompensasi, lingkungan kerja non fisik, dan 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. Sehingga judul yang di angkat pada 

penelitian ini adalah ” PENGARUH KOMPENSASI, LINGKUNGAN 

KERJA NON FISIK DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Sentra Industri Keripik Tempe 

Sanan). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana kompensasi, lingkungan kerja non fisik, motivasi dan 

kepuasan kerja di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan? 

2. Apakah kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan?

3. Manakah diantara variabel kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan 

motivasi kerja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kompensasi, lingkungan kerja non fisik, motivasi 

dan kepuasan kerja karyawan di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. 

KERJA NON FISIK DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN (Sentra Industri Keripik Tempe 

Sanan). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana kompensasi, lingkungan kerja non fisik, motivasi dan 

kepuasan kerja di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan? 

2. Apakah kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan?

3. Manakah diantara variabel kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan 

motivasi kerja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini 
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2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan Sentra Industri Keripik 

Tempe Sanan. 

3. Mengetahui diantara variabel kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan 

motivasi kerja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah  

diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi utuk menghidari 

terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Peneliti membatasi masalah  

penelitian dengan teori kompensasi finansial (Rivai, 2004), teori lingkungan 

kerja non fisik (Sedarmayanti, 2009), teori motivasi alderferer yaitu teori 

ERG (Handoko, 2000). teori kepuasan kerja karyawan (Davis dan Newstrom 

dalam Suwanto dan Donni, 2011), dan objek yang di teliti difokuskan pada 

karyawan bagian produksi di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan dengan 

jumlah karyawan 100 orang.

E. Kegunaan penelitian  

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau tambahan 

referensi yang berguna bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji lebih 

mendalam ataupun mengembangkan penelitian mengenai peningkatan 

kepuasan kerja melalui kompensasi, lingkungan kerja non fisik dan 

motivasi kerja.

motivasi kerja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan Sentra Industri Keripik Tempe Sanan. 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah  

diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi utuk menghidari 

terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Peneliti membatasi masalah  

penelitian dengan teori kompensasi finansial (Rivai, 2004), teori lingkungan 

kerja non fisik (Sedarmayanti, 2009), teori motivasi alderferer yaitu teori 

ERG (Handoko, 2000). teori kepuasan kerja karyawan (Davis dan Newstrom 

dalam Suwanto dan Donni, 2011), dan objek yang di teliti difokuskan pada 

karyawan bagian produksi di Sentra Industri Keripik Tempe Sanan dengan 

jumlah karyawan 100 orang.

E. Kegunaan penelitian  

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi atau tambahan 

referensi yang berguna bagi para peneliti lain yang ingin mengkaji lebih 

mendalam ataupun mengembangkan penelitian mengenai peningkatan 
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2. Bagi pihak perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan saran khususnya untuk bagian sumber daya manusia dalam 

rangka meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 




