
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju pada era 

globalisasi saat ini baik secara teknologi maupun sumber daya manusianya. 

Perusahaan sering kali megalami beberapa permasalahan yang menyebabkan 

perusahaan tersebut mengalami kegagalan, kerugian, bahkan sampai gulung 

tikar. Permasalahan yang banyak terjadi di akibatkan oleh ketidakmampuan 

perusahaan beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang telah berkembang 

saat ini, atau permasalahan tersebut diakibatkan oleh sumber daya 

manusiannya itu sendiri. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu factor penting dan kunci 

pokok yang turut menentukan seberapa besar keberhasilan yang dicapai oleh 

perusahaan dengan memperhatikan setiap keinginan dan kebutuhan para 

karyawan. Oleh karena hal itu, perusahaan atau organisasi selalu dituntut 

untuk melakukan kegiatan pendayagunaan semua sumber daya manusia 

dengan serius yakni dengan orang-orang yang bersedia memberikan segala 

tenaga dan upaya, kreatifitas, dan semangat untuk perusahaan atau organisasi 

serta memegang peranan yang penting dalam fungsi operasional perusahaan. 

Permasalahan mengenai sumber daya manusia masih saja menjadi 

sorotan yang masih belum terselesaikan baik oleh perusahaan ataupun 

pemerintah untuk dapat tetap bertahan dari persaingan di era globalisasi saat 

ini. Sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk menggerakan 
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perusahaan menuju yang lebih baik. Walaupun perusahaan atau 

organisasi didukung oleh sarana dan prasarana yang memadahi, namun tanpa 

adanya sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya maka semua 

kegiatan perusahaan tidak akan berjalan dengan baik.  

Sumber daya yang dimiliki perusahaan tidak akan memberikan hasil 

yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang 

mempunyai kinerja yang optimum. Menurut Douglas (2000) menjelaskan 

bahwa perusahaan membutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja (job 

performance) yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia 

merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. 

Menurut Handoko (2008) mengatakan bahwa kinerja karyawan 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan perusahaan. Setiap perusahaan selalu mengharapkan 

karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang 

berprestasi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. 

Selain itu, dengan memiliki karyawan yang berprestasi perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaannya. Dengan kata lain kelangsungan suatu 

perusahaan itu ditentukan oleh kinerja karyawannya.  

Menurut Siagian (2002) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu: gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, 

kepemimpinan dan motivasi kerja (motivation), disiplin kerja, kepuasan kerja, 

komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Hal ini di dukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Sudarsono (2008), Rahmawati (2009), Dharmawan (2011), 
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Murty (2012) dan Pramono dan Triyani (2013) menyatakan kompensasi, 

motivasi, kepemimpinan dan lingkungan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya adalah 

dengan memperhatikan kepuasan kerja. Karyawan membutuhkan suatu 

pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya, rasa aman atas pekerjaannya, 

perasaan diperlukan oleh lingkungannya dan bentuk aktualisasi diri masing-

masing. Apabila hal ini dipenuhi, kepuasan kerja karyawan akan meningkat. 

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan sasaran penting dalam 

manajemen sumber daya manusia karena akan mempengaruhi kinerja dan 

produktivitas kerja.  

Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah organisasi 

telah mengelola kebutuhan karyawan dengan baik melalui manajemen yang 

efektif. Sementara itu, menurut Luthans (2006) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja adalah tergantung kepada bagaimana persepsi individu seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya di tempat kerja sehingga bersifat subjektif bagi 

individu yang merasakannya. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja 

apabila aspek pekerjaan dan individunya saling menunjang sehingga dapat 

dikatakan bahwa kepuasan kerja berkenaan dengan perasaan seseorang 

tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan karyawan. 

Usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan selain melihat dari 

kepuasan kerja karyawan yaitu dengan memperhatikan lingkungan kerja. 

Menurut Nitisemito (2013) lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang 

ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 
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menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Moekijat (2002), instansi 

yang mempunyai lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan memberikan 

motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya Selain itu kondisi 

kerja yang baik akan membantu mengurangi kejenuhan dan kelelahan, 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain faktor lingkungan kerja, faktor penting lainnya yang harus 

diperhatikan untuk meningkatkan motivasi serta kinerja karyawan adalah 

kompensasi. Simamora (2004), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

oleh para karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada 

perusahaan. Pemberian kompensasi dilakukan perusahaan untuk menghargai 

prestasi karyawan, mempertahankan karyawan, mendapatkan karyawan yang 

lebih bermutu dan pemberian kompensasi haruslah dapat memberikan 

motivasi kepada karyawan sehingga kinerja mereka selalu meningkat.  

Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup serta 

adanya rasa ketidakpuasaan karyawan dari pembayaran yang kurang maka 

akan mengurangi tingkat kinerja dari karyawan itu sendiri sehingga akan 

menghambat perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

Koperasi Sumber Makmur merupakan badan usaha yang bergerak 

dalam bidang keuangan dan lebih tepatnya yaitu koperasi simpan pinjam. 

Koperasi Simpan Pinjam “Sumber Makmur” didirikan tahun 1999 oleh Bapak 

Drs. Basuki. BH.No.110/BH/KDK~13~14/111/1999. Penelitian dilakukan di 

Jalan Teluk Cendrawasih Arjosari, Malang yang merupakan kantor cabang 
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dari KSP “Sumber Makmur” yang didirikan tahun 2006 dan mempunyai 35 

karyawan dengan 1 pimpinan cabang, 2 bagian kasir, dan 32 bagian mantri 

(pencari nasabah). 

Fenomena yang terjadi di KSP “Sumber Makmur” cabang Malang 

adalah kinerja dari para karyawan / pegawainya yang masih kurang maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari penilaian yang dilakukan oleh karyawan bagian HRD 

terhadap para karyawan dan juga jumlah target yang diberikan oleh pimpinan 

perusahaan tidak dapat terealisasikan dengan baik. Berikut data penilaian 

kinerja karyawan dan juga data target keuangan pada KSP “Sumber Makmur” 

tahun 2010-2015. 

Tabel 1.1 

Hasil penilaian kinerja karyawan bagian HRD di Koperasi “Sumber 

Makmur” 

Penilaian Jumlah Pegawai 

Nilai Kategori 2012 2013 2014 2015 2016 

0,00 – 20,00 Sangat Jelek 0 0 0 0 0 

>20,00 – 40,00 Jelek 5 5 7 8 7 

>40,00 – 60,00 Cukup 14 16 15 18 19 

>60.00 – 80,00 Baik 7 7 5 4 4 

>80,00 – 100 Sangat Baik 6 4 5 3 2 

Jumlah 32 32 32 32 32 

Sumber: data sekunder diolah, 2015 
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Mengacu pada table 1.1 di atas menunjukan bahwa selama tahun 2012 

– 2015 jumlah karyawan yang memiliki kriteria penilaian kinerja baik dan 

sangat baik mengalami penurunan, sedangkan karyawan dengan penilaian 

kinerja cukup dan jelek jumlahnya selalu mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun. Informasi tersebut menjadi suatu indikasi bahwa terjadi penurunan 

kinerja karyawan. Tidak hanya dilihat dari penilaian kinerja saja, melainkan 

data target keuangan pertahun yang ditunjukan di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Data Target Keuangan Koperasi “Sumber Makmur” Cabang Malang 

dari tahun 2012-2016 

Tahun Target Realisasi Deviasi % 

2012 Rp. 544.375.000 Rp. 450.375.000 Rp. 94.000.000 17% 

2013 Rp. 539.222.000 Rp. 439.250.000 Rp. 99.972.000 18,5% 

2014 Rp. 518.000.000 Rp. 412.200.000 Rp. 105.800.000 20% 

2015 Rp. 501.899.000 Rp. 364.650.000 Rp. 137.249.000 27% 

2016 Rp. 500.256.000 Rp. 378.250.000 Rp. 122.006.000 24% 

 Sumber: data sekuder diolah, 2015 

Table 1.2 diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan pada jumlah 

realisasi yang dihasilkan pada tiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari 

pencapaian realisasi yang dicapai pada setiap tahunnya mengalami penurunan 

dari tahun 2012 sampai tahun 2015, akan tetapi tahun 2016 mengalami 
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kenaikan dalam jumlah realisasi. Hal ini menunjukan, target yang dibuat oleh 

pemimpin perusahaan tidak ada yang dapat dicapai/terealisasikan. 

Fenomena yang terjadi di koperasi tersebut tentang lingkungan kerja, 

kompensasi, dan juga kepuasan kerja ditunjukan  berupa hasil wawancara 

kepada 2 orang responden yaitu Ibu Lilies Widhayati selaku karyawati dan 

Bapak Badi selaku pimpinan cabang perusahaan, menunjukan bahwa 

permasalah yang terjadi di perusahaan tersebut sangatlah kompleks, dilihat 

dari pemberian gaji karyawan itu sendiri yang masih di bawah UMR Kota 

Malang.  

Gaji yang diberikan kepada karyawan sebesar kurang lebih Rp. 

2.000.000 /bulan sesuai dengan kinerja dan target yang telah di dapatkan dan 

pemberian insentif yaitu berupa beras seberat 10 kg dengan harga Rp. 9.250 

/kg sedangkan UMR Kota Malang sendiri sebesar Rp. 2.470.073. Dengan kata 

lain karyawan mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup 

mereka. Namun koperasi telah meberikan tunjangan kepada karyawannya 

berupa tunjangan hari raya (THR). Selain itu beberapa karyawan sudah 

mendapatkan beberapa fasilitas berupa kendaraan. 

Fenomena pada lingkungan kerja yaitu masih kurangnya 

penerangan/pencahayaan di ruangan kantor, kurangnya peralatan penunjang 

kerja seperti komputer sehingga para karyawan mengerjakan laporan masih 

menggunakan manual, kebersihan pada tempat kerja yang masih kurang 

terjaga dilihat dari meja karyawan yang masih berdebu dan sampah yang 
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beserakan di lantai, dan juga hubungan para pekerja yang masih kurang 

harmonis. 

Mengenai kepuasan kerja karyawan, dimana karyawan tersebut tidak 

merasa puas dengan jumlah gaji dan tunjangan yang diberikan oleh 

perusahaan dikarenakan rata-rata para karyawan yang bekerja di koprasi 

tersebut sudah menikah.  Para karyawan juga merasa tidak puas dengan tidak 

adanya kesempatan promosi jabatan yang diberikan oleh perusahaan.  

Bentuk ketidak puasan karyawan terhadap perusahaan ditunjukan 

dengan banyaknya komplain kepada pimpinan cabang perusahaan dan ada 

juga yang mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Namun disisi lain para 

karyawan mengapresiasi pengawas kerja (supervisor) yang dengan senang hati 

membimbing dan mengajari mereka dengan benar.  

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferry Setiawan 

dan A. A. Sg. Kartika Dewi (2013) mengenai Pengaruh Kompensasi Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan hasil Berdasarkan 

hasil analisis terbukti bahwa kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan.  

Penelitian Riansari (2012), Dhermawan (2012), dan Natalia & Kristiana 

(2012) yang menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan, menunjukkan bahwa kompensasi 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan, akan 
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tetapi lingkungan kerja tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa lingkungan kerja dan 

kompensasi dengan melihat kepuasan kerja para karyawan sebagai indicator 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN 

KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN 

KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dimaksudkan untuk menjelaskan atau mempertegas 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Perumusan masalah akan 

mempermudah mencari jalan pemecahan bagi suatu masalah, karena 

perumusan masalah merupakan dasar berpikir untuk memudahkan langkah-

langkah dalam memecahkan masalah suatu masalah. Berdasarkan latar 

belakang di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana lingkungan kerja, kompensasi, kinerja karyawan, dan 

kepuasan kerja? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 
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5. Apakah kepuasan kerja memediasi antara pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan? 

6. Apakah kepuasan kerja memediasi antara pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja karyawan dengan? 

 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dimaksudkan agar lebih terfokus dan terarah 

serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Variabel kinerja 

karyawan yang dapat dilihat dari kualitas, kuantitas, tanggung jawab 

perkerjaan. Untuk variabel lingkungan kerja sendiri dilihat dari peralatan yang 

mendukung pekerjaan, pencahayaan pada ruangan, kebersihan ruangan, serta 

hubungan dengan karyawan lain. 

Batasan Masalah dari variabel kompensasi sendiri yaitu jumlah 

pemberian gaji, tunjangan, dan insentif, serta bagaimana promosi jabatan yang 

diberikan. Untuk variabel kepuasan kerja dilihat dari bagaimana kepuasan 

para karyaan terhadap pekerjaan yang diberikan, pemberian gaji dan upah, 

kesempatan untuk promosi, serta dengan pengawas (supervisi).       

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan lingkungan kerja, kompensasi, kinerja 

karyawan, kepuasan kerja.  



11 
 

 

2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Untuk menganalisis kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

4.  Untuk menganalisis kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

5. Untuk menganalisis kepuasan kerja memediasi antara pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

6. Untuk menganalisis kepuasan kerja memediasi antara kompensasi 

terhadap kinerja karyawan . 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti,  

Hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai referensi bagi peneliti 

lainnya mengenai lingkungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan juga 

kinerja. 

2. Bagi Perusahaan,  

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan bagi pihak manajemen perusahaan atau pemimpin perusahaan 

mengenai pemberian kompensasi, lingkungan kerja yang layak, dan 

memberikan kepuasan kerja yang diharapkan oleh karyawan agar dapat 

meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. 

 


