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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi merupakan sebuah wadah dimana orang berinteraksi untuk mencapai 

tujuan bersama. Organisasi itu sendiri didalamnya terdapat kegiatan-kegiatan 

organisasi yang telah diatur secara terarah serta terdapat pula sumber-sumber daya 

yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber daya 

yang ada dalam organisasi berperan penting dalam proses pencapaian tujuan 

organisasi sebab kegiatan-kegiatan organisasi tidak dapat terlaksana dengan baik 

tanpa adanya sumber daya organisasi. 

Dalam proses pencapaian tujuan organisasi tersebut sumber daya manusia 

merupakan aspek terpenting dalam kegiatan organisasi, karena manusia merupakan 

penggerak seluruh aktivitas didalam organisasi yakni sebagai perencana, pelaku dan 

penentu terwujudnya tujuan organisasi yang selalu berperan aktif dalam setiap 

kegiatan organisasi. Sehingga sumber daya manusia merupakan salah satu modal 

utama yang dianggap sebagai suatu kekayaan (asset) organisasi yang harus dikelola 

dengan baik disamping faktor-faktor lainnya seperti modal, material, dan teknologi. 

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Tjuju Yuniarsih dan Suwatno (2008, 

hlm. 1) mengemukakan bahwa “manajemen sumber daya manusia menganggap 

bahwa karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi yang harus dikelola 

dengan baik, jadi MSDM sifatnya lebih strategis bagi organisasi dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan”. 

Berkaitan dengan hal tersebut, di era globalisasi sekarang ini, mengakibatkan 

dunia usaha menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dan dinamis, selain 

itu persaingan yang begitu ketat menuntut setiap organisasi untuk mengoptimalkan  

seluruh aspek yang terkait dengan kegiatan organisasi dan meningkatkan kinerja 

pegawai. Salah satu aspek sekaligus faktor penunjang yang harus diperhatikan agar 

tujuan organisasi tercapai yaitu faktor sumber daya manusia. 
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Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung dengan kualitas sumber daya 

manusia yang mereka miliki dan bagaimana organisasi tersebut mampu memenuhi 

segala sesuatu yang dapat memotivasi sumber daya manusia tersebut agar mereka 

mampu dan mau serta loyal memberikan yang terbaik untuk organisasi tanpa ada 

paksaan. Selain itu, menempatkan mereka sebagai asset yang sangat penting yaitu 

sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan. 

Untuk mencapai tujuan organisasi sebaiknya ada hubungan timbal balik antara 

organisasi dengan para pegawainya. Pegawai memberikan kinerja yang terbaik, 

organisasi menghargai dan memberikan faktor-faktor penunjang terciptanya kinerja 

yang optimal. Salah satu dari faktor tersebut adalah kepuasan kerja. Dengan 

demikian, menunjukkan kepuasan kerja berhubungan dengan sikap seorang pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga memberikan kontribusi bagi kemajuan 

lembaga/organisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2003, hlm. 

193) pengertian kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

“Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para pegawai memandang pekerjaan mereka”. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini 

nampak dalam sikap positif pegawai terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi dilingkungan kerjanya. Dengan adanya usaha dari organisasi untuk  

memberikan kepuasan kerja, diharapkan dapat memacu semangat, disiplin kerja, 

kinerja untuk lebih baik lagi, dan dampaknya tujuan organisasi akan tercapai. 

Pusdiklat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan  dan pelatihan yang berkaitan dengan jasa angkutan 

kereta api. Lembaga sangat memperhatikan keberadaan sumber daya manusia yang 

dimilikinya, karena kegiatan ini adalah usaha untuk selalu mempertahankan faktor-

faktor yang mendukung prestasi kerja dan kepuasan kerja yang baik. Bagi Pusdiklat 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung kepuasan kerja pegawai dinilai sangat 

penting keberadaannya karena kepuasan kerja akan menunjang segala aktivitas 

selama bekerja. Melalui kepuasan kerja dapat diketahui kekurangan maupun 

kelebihan dari pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, serta sampai dimana 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api
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keahlian dan kemampuan dalam bekerjanya. Pegawai yang memperoleh kepuasan 

kerja akan menghasilkan pekerjaan yang jauh lebih baik.  

Pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, namun 

yang menjadi faktor utama  adalah pada penerapan kompensasi. Kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka 

pada organisasi. Kompensasi meliputi pembayaran tunai secara langsung, imbalan 

tidak langsung dalam bentuk benefit dan pelayanan (jasa), untuk memotivasi 

karyawan agar tingkat produktivitas yang lebih tinggi adalah komponen yang sangat 

menentukan dalam hubungan kerja. Jika dikelola dengan tepat, kompensasi dapat 

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, mendapatkan, memelihara dan 

mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang produktif. 

Adapun pengertian kompensasi menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003, hlm. 

181) “Kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh 

perusahaan kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan 

sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan”. Kompensasi merupakan sesuatu yang penting bagi pegawai 

karena kompensasi adalah faktor yang dapat menarik, memelihara maupun 

mempertahankan tenaga kerja bagi kepentingan suatu organisasi. Didalam organisasi 

untuk menerapkan kompensasi yang efektif harus berdasarkan keadilan, kelayakan, 

dan kewajaran. Tanpa adanya kompensasi yang memadai, maka organisasi tersebut 

tidak akan berjalan dengan lancar dan berkembang maju.  

Salah satu hal terpenting perlunya pemberian kompensasi terhadap pegawai 

dikemukakan oleh Soekidjo Notoatmodjo (2009, hlm. 142) bahwa: 

Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, 

karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran pekerjaan 

karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat 

mempengaruhi prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai. apabila 

kompensasi diberikan secara tepat dan benar para karyawan akan memperoleh 

kepuasan kerja dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Akan 

tetapi, bila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat, prestasi 

kerja, motivasi dan kepuasan kerja pegawai justru akan menurun. 
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Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kompensasi merupakan harapan 

utama bagi setiap pegawai terhadap organisasinya. Kompensasi yang diharapkan oleh 

pegawai terkait dengan kontribusi yang diberikan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Selain itu, kompensasi juga merupakan salah satu cara dominan bagi 

organisasi dalam mempertahankan para pegawainya.  

Permasalahan yang terjadi di lapangan lebih kepada pemberian kompensasi. Ada 

beberapa pegawai yang merasa kurang puas terhadap kompensasi yang diberikan 

sehingga mencari pekerjaan lain diluar pekerjaannya tersebut. Perbedaan besarnya 

kompensasi yang diberikan kepada pegawai cukup wajar mengingat setiap pegawai 

memiliki jabatan, golongan, dan masa kerja yang berbeda-beda. Pemberian 

kompensasi yang didasarkan pada pangkat golongan, dan masa kerja sedikit 

banyaknya akan berpengaruh terhadap sikap para pegawai. Pegawai yang 

mendapatkan kompensasi (financial maupun non financial) lebih besar cenderung 

merasa dirinya diakui dan dihargai. Oleh karenanya, kepuasan setiap orang itu 

berbeda-beda. Dan setiap orang memiliki derajat kepuasan masing-masing. Selain itu, 

penulis juga menemukan beberapa permasalahan berdasarkan pengamatan pribadi. 

Salah satunya, kepuasan kerja yang kurang optimal, hal tersebut ditandai dengan 

fasilitas yang diterima pegawai masih kurang memadai, contohnya meja kerja yang 

sangat terbatas yang digunakan oleh banyak pegawai yang membuat pegawai merasa 

tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan. Mengingat banyaknya pekerjaan dan 

berkas-berkas yang bertumpukan. Hal tersebut dapat memberikan ketidakpuasan bagi 

para pegawai.  

Sejalan dengan hal tersebut, banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

pegawai. Namun dalam penelitian ini pengukuran kepuasan kerja bersifat umum 

dialami oleh semua pegawai Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung. Faktor tersebut 

meliputi faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik. Menurut Moh. As’ad (2004, 

hlm 115) kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) 

Faktor psikologis ini berhubungan dengan kejiwaan pegawai meliputi: minat dan 

bakat, keterampilan, ketentraman kerja, dan sikap terhadap pekerjaan. Mengingat 

bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dasar manusia, faktor 
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psikologis sangat kuat peranannya dalam pemenuhan kepuasan pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaannya. (2) Faktor Sosial merupakan faktor-faktor yang terjadi 

di lingkungan sosial pegawai yang berhubungan dengan interaksi sosial antar sesama 

pegawai dengan atasan maupun antara pegawai yang berbeda jenis unit kerjanya. (3) 

Faktor Fisik ini berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan pekerjaan dan pegawai 

itu sendiri seperti jenis pekerjaan, waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, 

kondisi kesehatan karyawan, usia, keadaan ruangan, suhu, dan lain-lain. 

Oleh karena itu, kepuasan kerja pegawai tidak tercipta begitu saja dan berbeda 

untuk setiap orang. Kepuasan kerja sangatlah penting untuk diperhatikan karena 

apabila hal itu tidak terwujud maka akan berpengaruh besar terhadap kepuasan kerja 

pegawai.  Pegawai yang merasa tidak puas, tidak akan memiliki rasa tanggung jawab 

akan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Dampaknya, mereka hanya 

menjalankan tugas semaunya sendiri, dan akibatnya tujuan organisasi tidak akan 

tercapai sesuai dengan rencana. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang 

bersifat individual. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya sendiri. Ini disebabkan 

adanya perbedaan pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut maka semakin tinggi 

kepuasan yang dirasakannya dan sebaliknya. 

Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa pemberian kompensasi akan 

mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh M. Iqbal Zahrah (2011) dengan diperoleh hasil bahwa 

pemberian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pegawai. 

Hal ini berarti jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan dan 

tanggung jawab pegawai, maka pegawai akan memiliki loyalitas yang tinggi. Dengan 

adanya loyalitas yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pegawai tersebut memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi.  

Berdasarkan uraian diatas dan mengingat begitu pentingnya kompensasi yang 

diduga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dimana keduanya dapat meningkatkan 

kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk itu penulis tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Pegawai Pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung”. 

 

B. Rumusan dan Batasan Masalah  

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran Kompensasi pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) 

Bandung? 

2. Bagaimana gambaran Kepuasan Kerja Pegawai pada Pusdiklat PT. KAI 

(Persero) Bandung ? 

3. Seberapa besar Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai 

pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung ? 

2. Batasan masalah 

Agar permasalahan ini tidak melebar, maka penelitian ini diberikan 

batasan yaitu sebagai berikut: 

a. Batasan Konseptual  

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi untuk membahas mengenai 

Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Pusdiklat 

PT. KAI (Persero) Bandung. 

b. Batasan Konstektual  

Penelitian ini dilakukan disuatu instansi yaitu Pusdiklat PT. KAI (Persero) 

Bandung. Dengan objek penelitian yaitu pegawai yang ada di Pusdiklat PT. 

KAI (Persero) Bandung. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami 

serta memperoleh gambaran yang jelas tentang seberapa besar Pengaruh 
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Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Pusdiklat PT. KAI 

(Persero) Bandung. 

 

2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pemberian Kompensasi pada Pusdiklat PT. KAI 

(Persero) Bandung 

2. Untuk mengetahui Kepuasan Kerja Pegawai pada Pusat Pusdiklat PT. KAI 

(Persero) Bandung  

3. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja Pegawai pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:  

1. Manfaat Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperkaya 

kajian keilmuan Administrasi Pendidikan khususnya dalam kajian Manajemen 

Sumber Daya Manusia mengenai Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan 

Kerja Pegawai Pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pihak lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan 

bermanfaat bagi pihak lembaga dalam meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung. 

b. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti khususnya dalam luang lingkup Manajemen Sumber 

Daya Manusia mengenai Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Pegawai Pada Pusdiklat PT. KAI (Persero) Bandung. 
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E. Struktur organisasi skripsi 

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang 

penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Pada bab 

ini diuraikan tentang kajian pustakal/landasan teori yang dijadikan pedoman 

atau acuan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai 

penelitian terdahulu yang relevan sesuai bidang yang diteliti, dan dijelaskan 

pula mengenai kerangka pemikiran yang merumuskan hipotesis dengan 

mengkaji antar variabel penelitian.  

3. Bab III Pada Bab ini berisi penjabaran mengenai metodologi Penelitian yang 

terdiri dari desain penelitian, partisipan, populasi/sampel penelitian, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.  

4. Bab IV terdiri dari dua bagian yaitu temuan dan pembahasan. Bagian pertama, 

peneliti akan menguraikan hasil perhitungan yang diperoleh melalui 

pengumpulan data/angket. Sedangkan untuk bagian kedua, peneliti akan 

menyajikan penafsiran, pembahasan hasil penelitian, dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian.   

5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Bab ini menjelaskan mengenai 

hasil kesimpulan penelitian, implikasi, dan rekomendasi yang diajukan bagi 

pihak yang terkait. 

 

 

 

 


