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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, persaingan antar perusahaan satu dengan perusahaan yang 

lain semakin meningkat dan perkembangannya pun semakin pesat. Setiap 

perusahaan pasti memiliki berbagai cara untuk mengatasi persaingan ini 

agar perusahaan yang bersangkutan dapat terus berkembang. Keberhasilan 

sebuah perusahaan  agar dapat berkembang dalam persaingan bisnis 

ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah memiliki keunggulan 

kompetitif (competitive advantages). Keunggulan kompetitif tersebut dapat 

berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, karena SDM sangat 

penting peranannya dalam menentukkan tercapai atau tidaknya suatu tujuan 

perusahaan. Menyadari pentingnya SDM bagi perkembangan suatu 

perusahaan, maka perusahaan harus memiliki SDM yang berkualitas. Untuk 

memperoleh SDM yang berkualitas, perusahaan harus melakukan 

perekrutan karyawan yang ketat sehingga diperoleh karyawan-karyawan 

yang memiliki kualitas baik. 

Salah satu indikator SDM berkualitas adalah memiliki kinerja yang 

tinggi. Dengan memiliki karyawan yang memiliki kinerja tinggi maka akan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Namun demikian, ada beberapa faktor 

yang mendorong seorang karyawan memiliki kinerja baik yaitu motivasi 

kerja. Motivasi merupakan dorongan yang dapat membuat seseorang 
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melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya. Oleh karena itu, motivasi 

kerja yang dimiliki karyawan harus diperhatikan, dijaga, bahkan 

ditingkatkan oleh perusahaan agar tidak mengganggu kinerja dan usaha 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja, 

diantaranya adalah lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kompensasi. 

Motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut melakukan tindakan. Dalam hal ini semakin kuat dorongan atau 

motivasi dan semangat akan semakin tinggi kinerjanya. Hal ini konsisten 

dengan penelitian ini dilakukan Nitasari dan Eisha Lataruva (2012), dengan 

judul “Analisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan“ 

menyatakan bahwa ada pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

lingkungan kerja.Lingkungan kerja juga berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009) dalam Laras (2014) lingkungan 

kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan 

sekitar dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Berdasarkan penelitian ini dilakukan oleh Oktaviani dan Rahardjo (2015) 

dengan judul “Pengaruh Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan” 

menyatakn bahwa ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan.  
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Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, 

yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 

diterimapekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima 

(Robinns, 2003:78) dalam (Wibowo, 2014:413). Berdasarkan definisi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu pola 

asumsi yang menentukkan karyawan merasakan kepuasan terhadap 

pekerjaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan 

Gani (2014) dengan judul “Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan Koperasi PT Telkom Makassar” menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kompensasi. Menurut Handoko (2012: 16) faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya adalah kepuasan kompensasi karena kepuasan 

kompensasi dapat mempengaruhi perilaku karyawan untuk bekerja lebih 

bersemangat dan memacu tingginya kinerja. Kompensasi merupakan salah 

satu alat yang potensial untuk memotivasi kerja karyawan. Kepuasan 

karyawan terhadap kompensasi dapat menyangkut rasa puas karyawan 

terhadap gaji, tunjangan, serta program kesejahteraan lain yang ditetapkan 

perusahaan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Haryono dan 

Minarsih (2014) dengan judul “Pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV koperasi Semarang” menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.  
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Koperasi Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma didirikan tanggal 13 

Nopember 2003 berdasarkan Akte Notaris No.143/BH/509/4.1/32/2003 dan 

memperoleh Badan hukum tanggal 10 Desember 2003 yang terbentuk 

karena persamaan visi dan misi para pekerja Pertamina Cilacap. Selain 

untuk mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan anggota, Koperasi juga 

didirikan dalam rangka membantu Perusahaan menghadapi persaingan yang 

tidak wajar pada sistem pelelangan secara umum ataupun di Pertamina 

Cilacap secara khusus. 

Koperasi ini adalah koperasi primer bernama Koperasi Pekerja 

Pertamina Patra Wijayakusuma dengan nama singkat KOPAMA dan 

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut KOPERASI. Tempat 

kedudukan KOPAMA berada di Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap 

Tengah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.Terdapat kurang lebih ada 

785 karyawan terbagi menjadi 25 bagian jabatan.Diantaranya pertama ada 

pada bagian Div. Retail yang terbagi dari beberapa bagian pekerjaan 

diantaranya ada CS & Ticket, Sales Marketing, Warehouse, Air Mineral dan 

LPG. Lalu yang kedua ada pada bagian Div. JKS yang terbagi lagi menjadi 

bagian pekerjaan diantaranya ada Acc. Officer Credit dan Acc. Officer 

Simpanan. Ketiga ada pada bagian Div. Account diantaranya terbagi 

menjadi beberapa bagian pekerjaan yaitu pada bagian Pajak, Sekertaris Acc. 

Officer Anggaran Perusahaan dan Gen. Cashier. Dan yang terakhir ada 

bagian Div. KS. Diantaranya terbagi menjadi  8 bagian yaitu SR. Mark. 
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Kontrak, SR. Mark. Supply, Mark. Kontrak, Mark. Supply, JR. Mark. 

Kontrak, JR. Mark. Supply, HT dan Penggajian. 

KOPAMA selalu memberikan kemudahan dalam memenuhi 

kebutuhan anggotanya. KOPAMA  juga mendukungkebutuhan darurat RU 

IV dan membantu Pertamina menghadapi persaingan yang tidak wajar pada 

sistem pelelangan pengadaan barang dan jasa.Untuk menghadapi 

persaingan, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kinerja yang baik dan 

dapat dihandalkan. Menurut Narwodo dan Wajdi (2005: 33) dalam Yanti, 

Haryono dan Minarsih (2014) salah satu dari 5 faktor dalam penilaian 

kinerja adalah faktor kehadiran. Disisi lain, KOPAMA memberikan 

kompensasi kepada karyawansesuai dengan ketetapan pemerintah, 

meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan memberikan kesempatan 

memiliki jaminan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan 

meningkatkan kepuasan kerja dengan memberikan bonus bagi semua 

karyawan. Selama tahun 2016, Koperasi Pekerja Pertamina Patra Wijayaku-

suma (Kopama) berhasil membukukan Sisa Hasil Usaha (SHU) sekitar Rp 6 

miliar dengan jumlah aset senilai lebih dari Rp 230 miliar. (Sumber: 

www.pertamina.com dan www.kopama.net). 

Riset sebelumnya yag dilakukan oleh (Rusli, Musnadi dan Mahdani, 

2015) yang berjudul “Pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan serta dampaknya pada kinerja 

koperasi unit desa dan UKM di provinsi Aceh” dengan motivasi kerja dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja 
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karyawan. Perbedaan penelitian terletak pada salah satu variabel x yaitu 

kepemimpinan diganti dengan kepuasan kerja atau kompensasi, variabel y 

tetap terhadap kinerja karyawan dan objek penelitian diganti sesuai objek 

peneliti. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul Pengaruh Motivasi Kerja, Lingkungan Kerja, Kepuasan 

Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan KOPAMA (Koperasi 

Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma di Kabupaten Cilacap. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakng permasalahan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

5. Apakah motivasi kerja, lingkungan kerja,kepuasan kerja dan 

kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

KOPAMA Kabupaten Cilacap.  
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis menyusun 

Batasan masalah agar penelitian ini menjadi terfokus, terarah dan tidak jauh 

dari inti permasalahan disini diberikan batasan-batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Tempat penelitian KOPAMA Cilacap. 

2. Subjek penelitian karyawan KOPAMA Cilacap. 

3. Karakteristik responden diteliti meliputi; usia, jenis kelamin, masa 

kerja, pendidikan, status menikah, dan posisi kerja. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

di KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

di KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

KOPAMA Kabupaten Cilacap. 

5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, kepuasan 

kerja dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja karyawan 

KOPAMA di Kabupaten Cilacap. 

PENGARUH MOTIVASI KERJA, ALDINA FARKHATUZAHROH,MANAJEMEN, UMP 2018.



 

 
 

8 
 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi informasi berguna untuk pengambilan 

keputusan manajer menyangkut kinerja karyawan Koperasi khusus 

berkaitan dengan motivasi kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja dan 

kompensasi. 

2. Bagi manajemen SDM 

Merupakan tambahan literatur, khususnya berkaitan dengan kinerja 

karyawan bidang jasa. 

3. Bagi peneliti 

Untuk mengetahui aplikasi teori kinerja terhadap prakteknya dan 

sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan 

memperluas wawasan dalam bidang yang diteliti. 
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