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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan menurut Molengraaff ialah segala hal yang dikerjakan secara 

berkesinambungan, untuk memperoleh hasil dengan sistem memperniagakan 

barang, serah terima barang atau membuat perjanjian dagang 

(Purwosutjipto,2003). Selanjutnya perusahaan menurut UU No 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b adalah setiap bentuk usaha tetap 

dan berkesinambungan yang berdiri dan bekerja serta berkedudukan di wilayah 

Negara  Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 

Jadi bila ada organisasi yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan atau 

persekutuan, yang secara terus menerus bekerja dan mempekerjakan orang lain 

yang bertujuan memperoleh keuntungan, dengan membayarkan upah atau gaji 

sebagai imbalan maka organisasi tersebut dinamakan perusahaan. 

Dalam aktivitasnya, perusahaan bertumpu pada 5 macam sumber ekonomi 

yang dikenal dengan 5 M ( men, money, material,market dan method). Sumber-

sumber ekonomi yang disebut juga dengan faktor-faktor produksi memiliki peran 

masing-masing dalam jalannya roda perusahaan. Men atau manusia memiliki 

peran disamping sebagai tenaga kerja yang menjalankan perusahaan, juga bisa 

dikatakan sebagai konsumen barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Money 

atau uang menjadi unsur vital yang menciptakan sejumlah modal. Dalam 

pengertian yang luas, definisi modal adalah sejumlah uang atau barang yang 

digunakan perusahaan untuk membeli barang untuk kemudian diolah menjadi 

barang lain dengan mengambil keuntungan maksimal. Material atau barang-

barang yang dimiliki perusahaan menjadi faktor penting dalam mendukung 

kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Market atau pasar merupakan tempat 

perusahaan menjual hasil produksinya. Method atau cara menjalankan perusahaan 

yang berupa ide dan inisiatif yang sifatnya produktif, menentukan pilihan langkah 

strategis, meminimalisir resiko, dan sebagainya (Hasibuan,2016).    
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Faktor Men (manusia) menjadi aktor utama dari keseluruhan faktor produksi 

perusahaan. Hal ini karena manusia merupakan pelaku dari seluruh kegiatan 

produksi perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia bagi 

perusahaan adalah hal wajib yang harus dilakukan bila perusahaan menginginkan 

tetap dapat bertahan, semakin berkembang dan memperoleh laba yang maksimal 

sebagaimana tujuan perusahaan. 

Louis A. Allen dalam (As'ad, 1981) menerangkan juga pentingnya faktor 

manusia dalam mengelola perusahaan, sesempurna apapun rencana, organisasi, 

pengawasan kontrol dan ketelitiannya, namun apabila manusia dalam organisasi 

itu tidak mampu menjalani tugasnya dengan minat dan kegembiraan maka 

perusahaan tak akan mampu mencapai hasil sebesar yang seharusnya dapat 

diraihnya. Tanpa faktor manusia, betapapun sempurnanya alat kerja dan teknologi 

maka perusahaan tersebut tiada artinya. 

Perusahaan yang sudah memiliki sumber daya manusia dalam organisasinya 

dapat memulai upaya mengembangkan sumber daya manusianya dengan cara 

membangun kepuasan kerja dalam diri orang-orang yang bekerja dalam 

perusahaan tersebut. Dengan upaya membangun kepuasan kerja karyawan, 

perusahaan dapat berharap para pekerja akan bekerja dengan maksimal dan 

mengeluarkan potensi terbaik yang dimilikinya demi kemajuan perusahaan. 

Indrawijaya  dalam (Ibrahim, 2012) mengemukakan alasan dibalik pentingnya 

perusahaan memperhatikan kepuasan kerja karyawan, antara lain: (a) para pekerja 

menggunakan sebagian besar waktu bangunnya untuk pekerjaan, maka 

selayaknya waktu itu digunakan dengan kegembiraan, (b) pekerjaan dapat 

menimbulkan dampak psikologis, dengan memperoleh kepuasan kerja diharapkan 

rasa itu dapat dibawa ke lingkungan kerjanya; (c) hasil penelitian Palmore, 1969, 

di Amerika Serikat, secara jasmani orang yang puas dalam pekerjaaannya 

cenderung berumur lebih panjang dibanding orang yang menghadapi pekerjaan 

yang tidak disenangi. 

Kepuasan kerja akhir-akhir ini menjadi permasalahan krusial di kawasan Asia 

Pasifik. Berdasar survey yang dikeluarkan TinyPulse (2017) yang menyatakan 

bahwa dua pertiga karyawan bermasalah dengan kepuasan kerja mereka. 
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Penelitian tentang kepuasan kerja merebak dimana-mana yang mana penelitian 

terdahulu menghasilkan perbedaan hasil penelitian yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja. 

Tingkat kepuasan kerja karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya 

(Robbins & Judge,2015). Pernyataan tersebut diperkuat oleh Leblebici (2012) 

bahwa lingkungan kerja non fisik sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

Berhubungan dengan pengawas, diperlakukan adil, dan komunikasi merupakan 

hal yang penting. Pernyataan ini menerangkan bahwa lingkungan kerja non fisik 

dapat meningkatkan kepuasan kerja.    

Peneliti menemukan perbedaan-perbedaan hasil penelitian terdahulu. Hasil-

hasil penelitian tersebut diatas memperlihatkan adanya research gap yang 

menjadikan dasar bagi peneliti untuk menguji ulang terhadap terhadap variabel 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja pada 

penelitian ini. 

Tabel 1.1. Research Gap 

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

1 Faktor - Faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap 

Tingkat Kepuasan Kerja 

Pegawai Pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi Dan 

Informatika Kabupaten Kutai 

Timur 

(Rismayana,2014) 

-Pengawasan 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

1. Perbedaan 

pengaruh 

pengawasan terhadap 

kepuasan kerja. 

penelitian Rismayana 

(2014) 

memperlihatkan 

pengawasan 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja sementara 

Norbaiti (2013) 

pengawasan tidak 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

2. Perbedaan 

2 Pengaruh Pengawasan, 

Kepemimpinan, Dan Pelatihan 

Terhadap Kinerja Dan 

Kepuasan Kerja Pegawai 

Dinas Perindustrian Dan 

Perdagangan Provinsi 

Kalimantan Selatan 

(Norbaiti, 2013) 

-Pengawasan tidak 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

-Pengawasan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 
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3 Pengaruh Budaya Organisasi, 

Hubungan Kerja, Lingkungan 

Kerja, Kepemimpinan Dan 

Kompensasi Terhadap 

Kepuasan Kerja 

(Thyophoida, 2014) 

-Hubungan Kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

-Kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

pengaruh hubungan 

kerja terhadap 

kepuasan kerja. 

penelitian 

Rahmawati & 

Rumita (2015) 

memperlihatkan 

hubungan kerja 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja sementara 

penelitian 

Thyophoida (2014) 

hubungan kerja tidak 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja  

3. Perbedaan 

pengaruh 

kompensasi terhadap 

kepuasan kerja. 

penelitian Ahmudi, 

dkk (2018) dan 

Thyophoida (2014) 

memperlihatkan 

kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja sementara 

penelitian 

Handayaningrum, 

Astuti, Prasetya 

(2016) kompensasi 

tidak  berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

4. Perbedaan 

pengaruh 

pengawasan terhadap 

kinerja. Penelitian 

Norbaiti (2013) 

memperlihatkan 

4 

 

Analisis Pengaruh Motivasi, 

Reward Dan Hubungan Kerja 

Terhadap Kepuasan Kerja 

(Studi Kasus PT Indotama 

Omicron Kahar) 

(Rahmawati & Rumita, 2015) 

-Hubungan Kerja 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

5 Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepuasan 

Kerja Dan Kinerja Karyawan 

(Studi Pada Karyawan PDAM 

Kota Malang) 

(Handayaningrum,  Astuti, 

Prasetya, 2016) 

-Kompensasi tidak 

berpengaruh 

tehadap kepuasan 

kerja 

-Kepuasan Kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

6 Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kompetensi, Dan Kompensasi 

Terhadap Kepuasan Kerja Dan 

Dampaknya Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Kasus PT 

XYZ) 

(Ahmudi, dkk, 2018) 

-Kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kepuasan 

kerja 

-Kompensasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

-Kepuasan Kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

-Kepuasan Kerja 

tidak dapat 

digunakan sebagai 

variabel intervening 

terhadap kinerja 

karyawan 
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7 Pengaruh Hubungan Kerja 

Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai 

Negeri Sipil Di Bagian 

Keuangan Universitas Jambi 

(Rosita, 2014) 

-Hubungan Kerja 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

pengawasan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

sementara penelitian 

Rosdiana & Indriasih 

(2016) pengawasan 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

5. Perbedaan 

pengaruh hubungan 

kerja terhadap 

kinerja. Penelitian 

Laniwidyanti (2010) 

memperlihatkan 

hubungan kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

sementara penelitian 

Rosita (2014) 

hubungan kerja tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja  

6. Perbedaan 

pengaruh 

kompensasi terhadap 

kinerja. Penelitian 

Hidayah (2016) 

memperlihatkan 

kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

sementara penelitian 

Ahmudi, dkk (2018)  

kompensasi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

7. Perbedaan 

pengaruh kepuasan 

kerja terhadap 

kinerja. Penelitian 

Handayaningrum,  

Astuti, Prasetya, 

8 Pengaruh Lingkungan Kerja, 

Pengawasan, Kompetensi Dan 

Motivasi Terhadap Kinerja 

Dengan Variabel Kompensasi 

Sebagai Variabel Intervening 

Pada Pegawai Dishubkominfo 

Kota Tegal 

(Rosdiana dan Indriasih, 2016) 

-Pengawasan tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

9 Pengaruh Hubungan Kerja, 

Pengalaman Kerja Dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Bank 

Central Asia (BCA) Cabang 

Borobudur, Malang 

(Laniwidyanti, 2010) 

-Hubungan Kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

10 

 

Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Kasus Pada Karyawan 

Bagian Keuangan Dan 

Akuntansi UNY) 

(Hidayah,2016) 

-Kompensasi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

-Kepuasan Kerja 

dapat digunakan 

sebagai variabel 

intervening 

terhadap kinerja 

karyawan 
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(2016) 

memperlihatkan 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

sementara penelitian 

Ahmudi, dkk (2018) 

kepuasan kerja tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

8. Perbedaan hasil 

kepuasan kerja 

sebagai variabel 

intervening terhadap 

kinerja karyawan. 

Penelitian Hidayah 

(2016) kepuasan 

kerja dapat 

digunakan sebagai 

variabel intervening 

sementara penelitian 

Ahmudi, dkk(2018) 

kepuasan kerja tidak 

dapat digunakan 

sebagai variabel 

intervening 

Sumber: data primer yang diolah,2019 

 

Dari inkonsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu maka peneliti akan menguji 

kembali dengan penelitian di CV. Aliansyah Winong Pati. Lokasi CV. Aliansyah 

berada di Desa Pecangaan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Dengan jumlah 

karyawan yang selalu bertambah menjadikan CV. Aliansyah menarik untuk 

dijadikan objek penelitian.  

Alasan peneliti memilih lokasi di CV. Aliansyah Winong adalah peneliti 

berusaha memberikan sumbangan pemikiran dan teori-teori perusahaan yang 

sudah peneliti pelajari untuk diterapkan di dalam manajemen perusahaan terutama 

dalam mengelola SDM dalam organisasi perusahaan. Mengelola SDM berupa 

karyawan yang semakin bertambah dan perusahaan yang makin berkembang 
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adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada karyawan. Pengawasan 

diharapkan dapat menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan 

sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menekan resiko-resiko 

berupa penyimpangan-penyimpangan yang merugikan perusahaan. (Sami’an, 

2013) 

Dalam usaha melakukan pengawasan, seorang supervisor diharapkan dapat 

membaur dengan karyawan-karyawan yang berada dibawah pengawasannya. 

Ketika menemukan penyimpangan antara kenyataan dan perencanaan, pengawas 

hendaknya mampu memberikan solusi dan bekerja secara bersama karyawan lain 

atau sesama supervisor mengatasi penyimpangan tersebut secepat mungkin agar 

tidak berlarut-larut. Mengajak  manusia-manusia ini untuk mau bekerjasama 

dibutuhkan pola hubungan kerja antar orang-orang dalam perusahaan. Karyawan 

yang menjabat sebagai atasan karyawan lainnya dituntut memiliki hubungan kerja 

yang baik dengan bawahannya agar tujuan perusahaan tercapai. Artinya seorang 

atasan mampu mengarahkan bawahannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

yang produktif baik dari sisi ekonomi, psikologi, dan secara sosial mampu 

berteman dengan bawahannya (Siagian,2000)  

Hubungan kerja yang baik antar sesama karyawan juga menjadi penting agar 

diantara mereka bisa bekerjasama dalam tim untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. Variabel kompensasi yang merupakan balas jasa perusahaan terhadap 

semua karyawan menjadi keniscayaan dan menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Kompensasi menjadi sebuah ikatan kerjasama antar perusahaan dan karyawannya. 

Kompensasi menjadi tujuan seseorang bergabung dalam perusahaan, merelakan 

diri untuk diawasi ketika bekerja dan membentuk suatu hubungan kerja dengan 

atasan, bawahan maupun sesama karyawan di perusahaan tempatnya bekerja. 

Kinerja dipengaruhi oleh kondisi individu seseorang, kondisi psikologis, dan 

organisasi atau perkumpulan. Kompensasi yang merupakan balas jasa dari 

organisasi menjadi kondisi yang akan memberi pengaruh terhadap kinerja 

seseorang (Nawawi,1998). 

Tabel 1.2. Hasil Pra-Survey Pengawasan  

Thn Smt Pengawasan Berkala  Capaian 
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(Kali) Pengawasan (%) 

Harian Mingguan Bulanan Real Target  

2014 I 100 20 3 123 170 72,3 % 

II 97 19 5 121 170 71,1 % 

2015 I 114 17 5 136 180 75,5 % 

II 103 20 4 127 180 70,5 % 

2016 I 87 15 3 105 190 55,2 % 

II 112 22 5 139 190 77,2 % 

2017 I 137 15 3 155 200 74 % 

II 142 18 4 164 200 82 % 

2018 I 103 20 6 129 210 61,4 % 

II  Periode berjalan 

Sumber: data perusahaan yang diolah,2019 

 Tabel 1.2 Menunjukkan hasil pra-survey jumlah pengawasan yang 

dilakukan supervisor dalam periode harian, mingguan, maupun bulanan selama 5 

tahun terakhir, mengecualikan semester 2 tahun 2018 yang sedang berjalan. 

Dalam tabel tersebut menunjukkan masih terjadi inkonsistensi dalam pengawasan 

terhadap karyawan. Pengawasan yang merupakan kontrol terhadap pekerjaan 

karyawan agar tidak menyimpang dari perencanaan seharusnya lebih 

mendapatkan perhatian perusahaan. Apalagi semester 1 tahun 2018 terjadi 

penurunan pengawasan dari semester 2 tahun 2017 sebesar 20,6 %. 

  

Tabel 1.3. Hasil Pra-Survey Hubungan Kerja 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Rata-

rata 

STS(1) TS(2) N(3) S(4) SS(5)  

1 Saya berhubungan  

baik dengan 

pimpinan 

  8 15 7 3,96 

2 Saya bicara tentang 

target dengan 

pimpinan 

  6 16 8 4,06 

3 Pekerjan saya 

terbantu dengan 

adanya  hubungan 

1 1 6 20 2 3,7 
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baik 

4 saya senang dengan 

dukungan pimpinan 
  3 24 3 4,00 

5 saya bebas 

berpendapat 
1 9 8 7 5 3,20 

6 saya memahami 

pekerjaan 
  3 17 10 4,23 

7 saya bekerjasama 

dengan sesama 

karyawan 

  5 21 4 3,96 

8 hubungan baik bisa 

memburuk karena 

sebab tertentu 

  7 16 7 4,00 

9 saya tidak suka 

kekerasan 
1  8 17 4 3,76 

10 saya berteman 

dengan rekan diluar 

pekerjaan 

  8 21 1 3,76 

11 saya berteman 

dengan senior dan 

yunior saya 

2 7 11 10  2,96 

12 Saya sharing 

masalah pekerjaan 

dengan rekan kerja 

6 5 13 6  2,63 

Sumber: data primer yang diolah, 2019 

Dari tabel 1.3. merupakan hasil pra-survey data hubungan kerja antar 

karyawan di CV. Aliansyah. Permasalahan yang didapat dari pra-survey tersebut 

adalah sesama rekan kerja tidak berkomunikasi bila ada masalah dan 

kecenderungan karyawan untuk berteman bedasarkan senioritas dan yunioritas. 

 

Tabel 1.4. Hasil Pra-Survey Kompensasi (5 tahun terakhir) 

Tahun 

Bentuk Kompensasi 

Gaji Bonus Insentif THR 
Tunjangan 

Transport 

Tunjangan 

Kesehatan/ 

Keselamatan 

2014 √ - - √ - - 

2015 √ - - √ - - 

2016 √ √ - √ √ - 

2017 √ √ √ √ √ - 

2018 √ √ √ √ √ √ 

 Sumber: data perusahaan yang diolah, 2019 
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Tabel 1.4 menunjukkan hasil pra-survey bentuk kompensasi yang ditawarkan 

perusahaan kepada karyawan yang sangat menarik. Dimana sejak tahun 2014 

perusahaan senantiasa menambahkan jenis kompensasi langsung dalam bentuk 

uang tunai maupun kompensasi tak langsung berupa fasilitas-fasilitas dan 

tunjangan.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.5. Hasil Pra-Survey Absensi Karyawan 

Bulan 

Keterangan Jumlah 

Karyawan 

Absen 

Jml 

Karyawan 

Prosentase 

Ketidak 

Hadiran 
S I Cuti Alpa 

Januari 2 - 1 2 5 78 6,4 % 

Februari 1 1 1 - 3 78 3,8 % 

Maret 4 3 2 3 12 78 15,3 % 

April 4 - 1 4 9 78 11,5 % 

Mei 3 3 - 3 9 78 11,5 % 

Juni 5 - - 5 10 78 12,8 % 

Juli 2 - - 4 6 78 7,6 % 

Agustus 1 - 1 3 5 78 6,4 % 

Sumber: data perusahaan yang diolah,2019 

 

Dari tabel 1.5 menunjukkan pra-survey absensi karyawan dari bulan januari 

2018 hingga agustus 2018. Data diatas memperlihatkan bahwa karyawan alpa 

tanpa keterangan jelas masih tinggi. Alpa adalah ketidakhadiran karyawan untuk 

bekerja tanpa keterangan jelas. Sikap karyawan yang tidak masuk tanpa 

keterangan menunjukkan ketidak puasan dalam pekerjaannya. 
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Dari permasalahan penelitian dan uraian diatas maka peneliti merasa perlu 

untuk mengadakan penelitian tentang permasalahan-permasalahan yang ada di 

CV. Aliansyah, oleh karena itu maka peneliti merumuskan penelitian dengan 

judul “ANALISIS PENGARUH PENGAWASAN, HUBUNGAN KERJA, 

DAN KOMPENSASI TERHADAP  KEPUASAN KERJA SERTA 

DAMPAKNYA PADA KINERJA KARYAWAN CV. ALIANSYAH 

WINONG PATI” 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

 Perumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kepuasan kerja, kinerja, pengawasan, hubungan kerja, 

dan kompensasi pada karyawan CV. Aliansyah ? 

2. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kepuasan kerja karyawan CV. 

Aliansyah? 

3. Bagaimana pengaruh hubungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

CV. Aliansyah? 

4. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan CV. 

Aliansyah? 

5. Bagaimana pengaruh pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah? 

6. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah? 

7. Bagaimana pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah? 

8. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah? 

9. Bagaimana pengaruh pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap 

kinerja karyawan CV. Aliansyah? 

10. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah? 
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11. Bagaimana pengaruh mediasi Kepuasan Kerja atas Pengawasan, 

Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja? 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah penelitian ini dibatasi hanya 

pada karyawan CV. Aliansyah. Sedangkan ruang lingkup penelitian ini adalah 

permasalahan sumber daya manusia yang menyangkut kondisi kepuasan kerja, 

kinerja, pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi di CV. Aliansyah; 

pengaruh pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja 

secara parsial maupun simultan; pengaruh pengawasan, hubungan kerja, dan 

kompensasi terhadap kinerja secara parsial maupun simultan; pengaruh kepuasan 

kerja secara parsial terhadap kinerja dan pengaruh mediasi kepuasan kerja atas 

pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

CV.Aliansyah Winong. 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi kepuasan kerja, kinerja, pengawasan, hubungan 

kerja, dan kompensasi pada karyawan CV. Aliansyah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kepuasan kerja 

karyawan CV. Aliansyah 

3. Untuk mengetahui pengaruh hubungan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan CV. Aliansyah 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan CV. Aliansyah 

5. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan, hubungan kerja, kompensasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah 

6. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah 

7. Untuk mengetahui pengaruh hubungan kerja terhadap kinerja karyawan 

CV. Aliansyah 

8. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah 
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9. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan, hubungan kerja, kompensasi 

terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah 

10. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

CV. Aliansyah 

11. Untuk mengetahui pengaruh mediasi Kepuasan Kerja atas Pengawasan, 

Hubungan Kerja, Kompensasi terhadap Kinerja karyawan CV. Aliansyah 

Winong. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan konstribusi ilmiah 

pada kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan terutama faktor dalam pekerjaan, dalam hal ini adalah 

faktor pengawasan, hubungan kerja, dan kompensasi. Objek dan tempat 

penelitian riset ini juga masih jarang yang menelitinya disebabkan lokasi 

yang jauh dari pusat kota kabupaten. Sehingga akan menarik dilakukan 

pengujian teori di lokasi yang jarang terekspos media. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis 

yang dipaparkan kepada pihak manajemen CV. Aliansyah terutama dalam 

mengetahui kepuasan kerja dan kinerja karyawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


