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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1   Latar Belakang Masalah 

Kepuasan kerja bagi organisasi atau perusahaan adalah penting, karena 

dengan tercapainya kepuasan kerja akan mendorong karyawan untuk 

meningkatkan produktivitas.  Kepuasan kerja menurut Robbins (2001:45), adalah 

sikap yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja.  Secara sederhana, 

kita dapat mengatakan bahwa karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya 

daripada tidak menyukainya  

Usaha yang dilakukan perusahaan agar pegawai dapat bekerja dengan baik 

adalah dengan membuat pegawai puas dengan apa yang diperoleh dalam 

perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempegaruhi kepuasan kerja menurut 

Robbins (2001), adalah ganjaran yang pantas (kompensasi), promosi, rekan kerja, 

pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja. Adapun menurut Heidjrachman (2000), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan meliputi : penempatan 

yang tepat sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana dan 

lingkungan pekerjaan, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap 

pimpinan dalam kepemimpinannya dan sifat pekerjaan monoton atau tidak, dan 

kesejahteraan.  

Kepuasan kerja menurut As’ad (2001), dapat diketahui dari kebiasaan yang 

dilakukan oleh karyawan sehari-hari, seperti tingkat absensi yang rendah (jarang 

mangkir dan terlambat), perputaran pegawai yang rendah, loyalitas kerja yang 
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tinggi dan juga mentaati peraturan yang telah ditetapkan pihak instansi kepada 

karyawannya. 

Kondisi perbankan yang akhir-akhir ini masih sulit untuk diprediksi, mau 

tidak mau memaksa setiap manajer bank untuk menetapkan bebagai langkah dan 

kebijakannya lebih seksama agar setiap target yang telah ditentukan dapat dicapai 

dengan baik. dua hal pokok yang sangat dominant mempengaruhi kebijakan 

perbankan secara umum antara lain adalah adanya perkembangan non 

performance loan  yang cenderung semakin meningkat tajam dan adanya indikasi 

Negative Spread yang hampir-hampir sukar dihindari operasional perbankan. 

Dengan kondisi ini peranan karyawan sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai 

tujuan perusahaan. 

Bank HSBC  merupakan salah satu perusahaan perbankan yang ada di kota 

Semarang. Karyawan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak. Perbedaan 

karyawan kontak dan karyawan tentunya mendapatkan perbedaan dari perusahaan, 

karyawan kontrak cenderung untuk merasa kurang puas, karena karyawan ini 

bekerja sesuai dengan jam kantor yang telah ditetapkan, berbeda dengan karyawan 

tetap yang sering lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan kontrak 

bank HSBC dilakukan rekrutmen sendiri oleh bank HSBC dengan masa kontrak 1 

tahun, setelah habis masa kontrak dapat dilakukan pembaharuan masa kontrak 

apabila karyawan kontrak tersebut berprestasi, sebaliknya apabila kinerja pegawai 

buruk, maka masa kontrak tidak akan diperpanjang. 

Survei yang dilakukan oleh 10 karyawan kontrak diperoleh hasil faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut : 
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No. Variabel Jumlah responden Prosentase 
1. Kompensasi 10 100 
2. Lingkungan kerja 6 60 
3. Promosi 5 50  
4. Rekan sekerja 4 40 
5. Pimpinan 4 40 

     Sumber : data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi karyawan kontrak tidak merasa puas adalah faktor kompensasi  

(100 %), dan faktor lingkungan kerja (60 %). Kompensasi  merupakan hal yang 

penting bagi karyawan, dengan kompensasi maka karyawan dapat memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Untuk itu perusahaan hendaknya memberikan kompensasi 

yang layak bagi kemanusiaan dan dapat memnuhi kebutuhan sehari-hari. 

Pengertian kompensasi menurut Heidjrachman Ranupandojo (2000:138) 

Kompensasi ialah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberian kerja 

kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan 

dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi 

kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan 

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima 

kerja. Orang bekerja agar mendapatkan kompensasi guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Apabila kompensasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan hidup 

maka cenderung karyawan akan merasa puas, sehingga apabila kompensasi 

ditingkatkan maka kepuasan kerja akan meningkat. 

Lingkungan kerja  Nitisemito (1994) adalah sesuatu yang ada disekitar para 

pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
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dibebankan. Adanya tempat kerja yang bersih dan penataan ruangan yang menarik 

akan membuat karyawan merasa nyaman sehingga akan dapat melakukan 

pekerjaannya degan sebaik-baiknya. Selain tempat kerja yang bersih dan hubungan 

kerja yang harmonis dalam perusahaan, hal lain yang mempunyai andil terhadap 

kenyamanan lingkungan kerja adalah tersedianya fasilitas-fasilitas yang 

dibutuhkan oleh karyawan seperti kantin, tempat ibadah, tempat olah raga, 

poliklinik dan sebagainya. 

Jika semua faktor tersebut sudah terpenuhi diharapkan kepuasan kerja 

menjadi meningkat. Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut diatas, maka 

menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI 

DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PADA 

KARYAWAN KONTRAK BANK HSBC SEMARANG". 

1.2     Perumusan Masalah 

Agar pembahasan masalah ini sesuai dengan tujuan penelitian yang 

telah diajukan, maka perumusan masalah dalam penelitiaan ini adalah : 

a. Bagaimana tanggapan responden tentang kompensasi, lingkungan kerja 

dan kepuasan kerja karyawan Kontrak bank HSBC Semarang ? 

b. Bagaimana pengaruh kompensasi  terhadap kepuasan kerja karyawan 

Kontrak bank HSBC Semarang ? 

c. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

Kontrak bank HSBC Semarang ? 
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1.3.    Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah :   

a. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang kompensasi, lingkungan 

kerja dan kepuasan kerja karyawan Kontrak bank HSBC Semarang. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kontrak bank HSBC Semarang. 

c. Untuk mengetahui  pengaruh lingkungan kerjaonal terhadap kepuasan kerja 

karyawan Kontrak bank HSBC Semarang 

1.4.   Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian  adalah : 

a. Bagi pihak Bank  

Memberikan masukan dan informasi bagi pimpinan perusahaan untuk 

menentukan kebijaksanaan dalam menerapkan kompensasi yang baik, 

sehingga lingkungan kerja  dan kepuasan kerja karyawan dapat meningkat. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya dengan topic yang sama, khususnya yang berkaitan 

dengan kompensasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja. 
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