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ABSTRAKSI 
 
 
Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi Di PG. Djatiroto Lumajang. Lilik Agus Setiyani 
 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk : 1) Menganalisis besarnya 

kompensasi yang diterima oleh karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan 
kerja karyawan; 2) Menganalisis besarnya kompensasi yang diterima oleh 
karyawan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan; 3) Menganalisis 
kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan 
dan 4) Menganalisis motivasi kerja karyawan berpengaruh positif pada kinerja 
karyawan. 

Populasi dalam penelitian adalah pegawai bagian produksi di PG. 
Djatiroto Lumajang yaitu sebanyak 228 Orang. Jumlah sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah 100 pegawai. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik sampling 
simple random sampling artinya bahwa seluruh pegawai bagian produksi di PG. 
Djatiroto Lumajang yang merupakan anggota populasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk menjadi anggota sampel penelitian. Model yang digunakan untuk 
menganalisis data dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model (SEM). 

Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja ini konsisten dengan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan adalah kebijakan kompensasi 
yang berlaku di tempat kerjanya. Pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja 
ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kompensasi 
finansial dipandang sebagai suatu variabel penting yang mempengaruhi motivasi 
kerja pegawai. Pengaruh kepuasan terhadap motivasi kerja ini konsisten dengan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kepuasan dipandang sebagai suatu 
variabel penting yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Pengaruh motivasi 
kerja terhadap kinerja pegawai ini konsisten dengan penelitian yang telah 
dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian ini secara teoritis relevan dengan 
pendapat Zainun (2004) yang menyatakan bahwa motivasi dalam upaya 
pengarahan tenaga kerja dalam suatu organsasi sehingga keberhasilan 
organisasi dalam mewujudkan usaha kinerja pegawai menjadi lebih baik. 
 
Kata Kunci : Kompensasi, Kepuasan, Motivasi dan Kinerja 
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I. PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah salah satu sumber daya yang penting bagi organisasi 

baik pada perusahaan swasta atau instansi pemerintah yang berkedudukan 

sebagai pegawai, yang biasa disebut Sumber Daya Manusia. Pentingnya 

kedudukan sumber daya manusia dalam organisasi, sehingga bagian terbesar 

dari perhatian, waktu dan tenaga manajer disibukkan dengan masalah-masalah 

manusia yang sering bersifat komplek dan sensitif untuk dapat diselesaikan. 

Peranan sumberdaya manusia sebagai karyawan dalam suatu organisasi 

atau perusahaan sangatlah penting, untuk itu perusahaan perlu memberikan 

perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, karena dengan terpenuhinya 

kesejahteraanya karyawan akan memiliki semangat dan kinerja yang tinggi 

dalam bekerja. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kesejahteraan 

karyawan adalah dengan memberikan kompensasi.Hasil yang diharapkan dari 

adanya program kompensasi ini dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

menjamin kelangsungan pembangunan Nasional melalui stabilitas 

penerimaan devisa Negara, Pemerintah Indonesia berupaya menggalakkan ekspor 

komoditi non migas dengan jalan memberikan rangsangan ekspor kepada eksportir 

Indonesia. Kebijakan Pemerintah untuk menggalakkan ekspor komoditi non migas 

ini ditujukan kepada seluruh organisasi ekonomi Nasional termasuk Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Pabrik Gula Djatiroto Lumajang termasuk 

didalamnya.  

Adanya kebijakan pemerintah tersebut seluruh Pabrik Gula Djatiroto 

Lumajang khususnya komoditi gula bersama Pabrik Gula dibawah 

pengelolaannya mempunyai misi ganda, yaitu: berupaya mencapai 
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swasembada gula dalam negeri berikut ekspor gula sebagai komoditi   nonmigas   

ke   pasaran   dunia   untuk   menjamin   stabilitas penerimaan devisa Negara. 

Benang merah yang tampak dengan jelas dari kerangka acuan diatas 

adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan secara berkesinambungan 

melalui pelestarian sumber daya, oleh karena itu, visi atau cita-cita Pabrik Gula 

Djatiroto Lumajang  adalah : menjadi badan usaha yang berguna bagi peningkatan 

kesejahteraan stakeholders secara berkesinambungan . 

Tugas utama insan Pabrik Gula Djatiroto Lumajang adalah merubah visi 

atau cita-cita menjadi kenyataan,  untuk mewujudkah hal tersebut terdapat 2 faktor 

pendukung yang sangat penting yaitu : 1) Perilaku yang selaras (compatible), untuk 

menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dan 2) Strategi, yang 

dirumuskan atas dasar evaluasi masalah-masalah pokok yang dihadapi 

perusahaan. 

Suatu perusahaan dapat dilihat sebagai sistem organisasi yang terdiri dari 

sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya 

untuk mencapai suatu tujuan, setiap perusahaan memerlukan sistem 

pengendalian manajemen untuk mengatur aktivitas anggota organisasi melalui 

para pimpinan (manajer) dengan penentuan tujuan dan strategi, pelaksanaan 

dan pengukuran, serta analisis prestasi dan sistem penghargaan.  

Kualitas sumber daya manusia menempati kedudukan yang penting dari 

semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena manusia yang 

mengalokasikan dan mengelola semua sumber daya. Swasto (2003) 

menjelaskan bahwa sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam manajemen perusahaan baik interaksinya dengan faktor modal, 

material, metode dan mesin, hal ini disebabkan peran yang dimiliki sangat 

kompleks baik sebagai perencana, pelaksana maupun sebagai pengevalusi, 
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maka untuk mencapai produktivitas yang tinggi dalam suatu perusahaan 

haruslah didukung tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan 

berkualitas. 

Sumber daya manusia merupakan elemen yang paling strategik dalam 

organisasi yang harus diakui dan diterima oleh manajemen. Peningkatan 

produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh manusia; sebaliknya sumber 

daya manusia pula yang dapat menjadi penyebab terjadinya pemborosan dan in-

efisiensi dalam berbagai bentuk, karena itu perhatian kepada unsur manusia 

merupakan salah satu tuntutan dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja. 

Prestasi kerja dari pimpinan suatu perusahaan masih perlu di berdaya 

gunakan secara optimal, oleh karena itu seorang pimpinan perusahaan harus 

dapat memperhatikan semangat dan kegairahan kerja karyawan dengan 

memberikan suatu motivasi.  

Perusahaan memberikan kompensasi atau balas jasa atas kontribusi 

yang diberikan oleh sumber daya manusia, besar-kecilnya kontribusi yang 

diberikan perusahaan tergantung dari penilaian prestasi kerja dari pimpinan 

perusahaan. 

Unsur lain yang terkait dengan prestasi kerja adalah motivasi, jika 

seseorang bekerja hanya karena terpaksa dan tidak mempunyai motivasi, maka 

pekerjaan yang dilakukan tidak akan berhasil dengan baik atau hasilnya tidak 

akan maksimal dan memuaskan, akan tetapi bila kita melakukan suatu pekerjaan 

didasari dengan rasa senang serta adanya gairah dan dedikasi kerja yang tinggi, 

maka tentunya pekerjaan yang kita lakukan pasti akan berhasil dengan 

menggembirakan dan memuaskan, jadi motivasi adalah merupakan salah satu 

faktor yang mendorong seseorang untuk dapat bekerja dan berkarya lebih baik, 
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dan seseorang karyawan perusahaan akan tinggi prestasi kerjanya terhadap 

perusahaan bila semua penyebab timbulnya motivasi ada dan dapat terpenuhi. 

Sistem pergulaan di Jawa Timur difokuskan pada sistem produksi usaha 

tani tebu bersifat efisien dengan berbagai unsur pendukungnya baik sistem 

distribusi dengan berbagai pemasarannya. Kebijaksanaan ini muncul karena ada 

anggapan bahwa petani dirugikan oleh pabrik dalam hal penyediaan bahan baku 

tebu untuk pabrik gula. Permasalahan pokok sebenarnya pada land/man ratio. Di 

Indonesia termasuk yang terkecil di dunia, yakni kurang lebih 360 m2/capita, 

lahan pertanian tergarap Indonesia terlalu sempit dan tidak memadai untuk 

memproduksi kebutuhan pangan bagi bangsa Indonesia yang jumlahnya 220 

juta. Di Jawa Timur areal tanaman bahan baku tebu semakin menyempit karena 

shiftng ke areal industri dan perumahan, namun di Indonesia luas tanam tebu 

mengalami peningkatan dari 196 592 ha pada tahun 1930 menjadi 345 550 ha 

pada tahun 2004, artinya penurunan produksi gula terutama disebabkan oleh 

penurunan produktivitas.Tahun 2009, produksi gula di Jatim ditargetkan 

mencapai 1,5 juta ton. Angka tersebut naik dari realisasi produksi pada tahun 

2008 yang sekitar 1,2 juta ton. Bila target tersebut benar-benar tercapai, maka 

kontribusi Jawa Timur terhadap total produksi gula nasional akan mencapai 46 

persen 

Aspek komersiil Pabrik Gula sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara 

diharapkan dapat menghasilkan profit dan peningkatan asset yang merupakan salah 

satu tolok ukur keberhasilan manajemen, untuk tahun 2009 target produksi yang 

ditetapkan oleh PG. Djatiroto sebesar 70.000 ton dalam satu musim giling. Berikut ini 

merupakan ringkasan produktivitas, hari kerja dan jumlah tenaga kerja Pabrik Gula 

Djatiroto Lumajang  dari tahun 2005-2009 sebagai berikut : 

 
 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



5 
 

Tabel 1.  Data Produksivitas, hari kerja dan jumlah tenaga kerja pada Pabrik Gula 
Djatiroto Lumajang  s/d bulan Nopember 2009 

 
No Keterangan 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Produksi 

(satuan: ton) 
78.604,3 68.380,9 71.718 73.303,6 52.700 

2 Hari Kerja 
(satuan: hari) 

235 186 217 202 180 

3 Jumlah Karyawan Produksi 
(satuan: orang) 

225 245 232 228 228 

4. Produktivitas 0.18 0.19 0.18 0.19 0.16 
Sumber: Data PG Djatiroto Lumajang, diolah, 2009 

 Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa jumlah produktivitas pada Pabrik Gula 

Djatiroto Lumajang  mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan faktor motivasi, 

kompensasi dan kepuasan kerja karyawan sehingga produktivitas di pabrik Gula 

Djatiroto Lumajang mengalami fluktuasi. 

Industri Gula dalam hal ini khususnya Pabrik Gula Djatiroto Lumajang 

sebagai unit ekonomi milik negara mempunyai peranan penting untuk 

membantu pemerintah dalam mengimplementasikan kebijaksanaan pembangunan 

yang telah ditetapkan. Menghadapi kondisi tersebut maka Industri Gula dituntut untuk 

mampu mengembangkan dan mengelolanya. Adapun landasan motivasi 

pengembangan tersebut adalah perusahaan dituntut dengan prestasi yang optimal 

sesuai dengan misi yang diberikannya.  

Kemampuan suatu Pabrik Gula dalam mempertahankan prestasinya, 

tidak dapat dipisahkan dari kemampuan para managernya, oleh karena itu seberapa 

jauh kemampuan Pabrik Gula dalam mencapai prestasinya sangat ditentukan oleh 

kemampuan managernya atau dengan kata lain prestasi/produktivitas Pabrik Gula 

sangat ditentukan oleh prestasi/produktivitas managernya, yaitu Administratur 

Pabrik Gula yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang ditetapkan 

oleh Direksi Pabrik Gula Djatiroto Lumajang, dalam menjalankan tugasnya, 

Administratur dibantu oleh beberapa Kepala Bagian yang terdiri dari Bagian 
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Administrasi Keuangan dan Umum, Bagian Tanaman, Bagian Instalasi dan Bagian 

Pabrikasi.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, proposal tesis ini mengangkat 

permasalahan tersebut sebagai topik penulisan dengan berjudul : “Analisis 

Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan Bagian 

Produksi Di PG. Djatiroto Lumajang " 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi yang diterima oleh karyawan berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan Kerja karyawan? 

2. Apakah kompensasi yang diterima oleh karyawan berpengaruh positif 

terhadap motivasi kerja karyawan? 

3. Apakah Kepuasan Kerja karyawan berpengaruh positif terhadap Motivasi 

Kerja karyawan? 

4. Apakah motivasi kerja karyawan berpengaruh positif pada kinerja karyawan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis pengaruh kompensasi yang diterima oleh karyawan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

2. Menganalisis pengaruh kompensasi yang diterima oleh karyawan terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap motivasi kerja 

karyawan. 
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4. Menganalisis pengaruh motivasi kerja karyawan pada kinerja karyawan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi PG. Djatiroto dalam 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan bidang manajemen 

Sumber Daya Manusia, khususnya yang menyangkut kompensasi, 

kepuasan kerja, motivasi dan kinerja. 

2. Sebagai pembanding bagi penelitian sebelumnya dan informasi 

pendahuluan bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. 
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