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PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI  TERHADAP KEPUASAN KERJA 
KARYAWAN PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) DI MOJOKERTO 

Oleh : 
Bahrudin 

ABSTRAKSI 
 

Dalam era teknologi dan informasi yang berkembang pesat, bangsa Indonesia lebih 
menekankan pada masalah sumber daya manusia dalam masa pembagunannya, atau lebih 
khususnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai titik sentral bagi 
pembangunan nasional.  

Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan pengaruh positif antara hubungan 
kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja pada karyawan PT. Pabrik Kertas Indonesia 
(PAKERIN). Dari beberapa teori diatas, maka penelitian ini mengambil objek pada PT. Pabrik 
Kertas Indonesia (PAKERIN) yang ada pada saat ini tengah menghadapi masalah pada jumlah 
karyawan yang absen. Variabel penelitian adalah kompensasi (X1) yang terdiri dari gaji (X1.1), 
bonus (X1.2) dan tunjangan (X1.3). Motivasi (X2) yang terdiri dari ketersediaan fasilitas dan alat 
bantu kerja (X2.1), atasan selalu memberikan pengarahan (X2.2), jenjang karier (X2.3), 
menyenangi pekerjaan (X2.4) dan bekerja bergairah jika keinginan ditanggapi pimpinan (X2.5). 
Sedangkan pada kepuasan kerja (Y) terdiri dari jenis pekerjaan (Y1), rekan kerja (Y2) dan 
kondisi kerja (Y3). Populasi pada penelitian ini adalah 156, dan sampel sebayal 112. Penelitian 
ini mengguakan skala ukur semantic differential dan teknik analisis yang digunakan adalah SEM 
(Structural Equation Modeling). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui hasil dari penelitian ini bahwa : 
Faktor kompensasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja tidak dapat diterima. 
Faktor motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja tidak dapat diterima. 
 
Keyword : Kompensasi, Motivasi dan Kepuasan Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dalam organisasi yang mempunyai 

peranan penting, di mana maju mundurnya suatu organisasi bergantung pada peran yang 

dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Penekanan perhatian pada faktor 

manusia dalam organisasi, bukan berarti bahwa faktor-faktor lain tidak memegang 

peranan penting, karena berbagai faktor yang diperlukan dalam organisasi saling 

menunjang dan melengkapi, atau dengan kata lain bersinergi satu sama lainnya. Manusia, 

selain merupakan unsur pelaksana daripada kebijakan-kebijakan dalam organisasi, 

mereka juga merupakan mahluk yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan, serta 

harapan-harapan tertentu. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-

faktor tersebut akan mempengaruhi kinerja, dedikasi, dan kepuasan kerja (Hasibuan, 

2001:90) 

 

Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan kinerja karyawan yang tinggi untuk 

pengembangan perusahaan. Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan 

kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan tersebut dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain : money, machine, method, material & man. 
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Sumber daya manusia berupa karyawan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

adalah salah satu faktor penting bagi perusahaan dalam usaha untuk mencapai tujuan-

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan manajemen dalam mengelola 

perusahaan akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola serta 

mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. 

Usaha yang dilakukan manusia melalui organisasi termasuk dalam bentuk 

pemasahaan, pada dasarnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan (need) sebagai manusia. 

Dengan kata lain untuk dapat hidup layak secara manusiawi berdasarkan hakikat 

kemanusiaannya, manusia memiliki kebutuhan yaug harus dipenuhi. Kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhannya itu merupakan persyaratan penting dalam menempatkannya 

pada kedudukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia (Nawawi,2001:45). 

 
Peranan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan sangat penting dan 

memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktifitas perusahaan, karena manusia 

merupakan motor penggerak utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan 

seperti untuk kelancaran kegiatan produksi, administrasi, pemasaran produk, dan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. Sebab berhasil 

tidaknya sebuah perusahaan biasanya akan ditandai dari kemampuan perusahaan tersebut 

dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki sehingga sasaran yang ingin 

dicapai dapat terpenuhi. 

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, 

sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia yang 

melaksanakan pekerjaan tersebut. Bagi sebuah perusahaan biasanya tujuan yang 
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diinginkan adalah dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang bermanfaat bagi orang 

lain dan untuk itu dibuat target rencana yang harus dicapai oleh semua orang yang terlibat 

dalam perusahaan tersebut. 

Dewasa ini sumber daya manusia sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Sumber 

daya yang berkualitas sangatlah membantu perkembangan perusahaan di negara 

berkembang, maka dari itu pembangunan yang dilaksanakan akan terasa cepat, tepat, dan 

mudah. Kehidupan negara yang masyarakatnya semakin meningkat, terutama 

meningkatnya tuntutan hak atas pelayanan yang semakin tepat, murah, adil, berkualitas 

dan lengkap. Dengan sumber daya yang diandalkan, diharapkan dapat membangun 

sampai pelaksanaan operasionalnya sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu 

perusahaan melakukan berbagai inovasi untuk mengantisipasi terjadinya persaingan yang 

semakin ketat. Manajemen perusahaan sangat perlu menetapkan berbagai langkah dan 

kebijakan yang dapat dicapai dengan baik, maka dari itu untuk mencapai kondisi tersebut 

diperlukan sekali performance karyawan karena bagaimanapun juga manusialah yang 

akhirnya menentukan dan memprediksi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijaksanaan, 

strategi maupun langkah-langkah kegiatan operasional yang dilaksanakan. 

Dengan adanya keadaan sumber daya manusia yang demikian maka sumber daya 

manusia sebagai asset yang harus ditingkatkan efisiensi, kualitas, dan produktifitasnya. 

Maka dari itu perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong 

untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya dengan optimal. Untuk 

mencapai kondisi tersebut perusahaan memiliki upaya yang dapat ditempuh dengan 

memberikan kompensasi dan motivasi kerja yang sesuai dan memuaskan. 
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PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) adalah perusahaan kertas yang 

beroperasional di Mojokerto, Jawa Timur. PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) 

menghasilkan kertas untuk industri. Kertas untuk industri meliputi kertas untuk box, 

kertas kemasan dan lain-lain. Daerah pemasaran dan penjualan dari PT. Pabrik Kertas 

Indonesia (PAKERIN) mencakup banyak daerah, antara lain : Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Daerah-daerah lainnya. Selain itu PT. Pabrik Kertas Indonesia 

(PAKERIN) juga mengexport produknya keluar negeri seperti Hong Kong, Singapura, 

Taiwan dan lain-lainnya. 

Tabel 1.1. Data Tingkat Ketidak hadiran Karyawan Tahun 2008 – 2010. 

Tahun Sakit Ijin Terlambat Mangkir Total 

2008 381 43 91 46 561 

2009 248 23 76 31 378 

2010 224 33 85 55 397 

Sumber : PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN). 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pada tahun 2008 terdapat 561 orang yang 

tidak hadir pada jam kerja. Dan pada tahun 2009 terdapat 378 orang yang tidak hadir 

pada jam kerja, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 397 orang yang tidak hadir pada jam 

kerja. Hal ini mengindikasikan terjadinya fluktuasi jumlah pegawai yang tidak masuk 

kerja tanpa izin atau mangkir tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat 

kepuasan kerja yang rendah pada PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN), Menurut 

Simamora (2004:448), Kepuasan merupakan istilah evaluatif yang menggambarkan suatu 
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sikap suka atau tidak suka terhadap kepuasan bayaran. Dengan demikian kepuasan kerja 

karyawan sangat dipengaruhi oleh faktor kompensasi. 

PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) melakukan pemotongan premi pada 

karyawannya apabila karyawan tersebut terlambat, mangkir, pulang lebih awal dan tidak 

masuk pada hari kerja selama 2 hari berturut-turut (Sumber : PT. Pabrik Kertas Indonesia 

(PAKERIN). Kompensasi sangat penting bagi karyawan individu dan perusahaan. 

Penting bagi karyawan perseorangan karena merupakan ukuran nilai karyawan mereka 

diantara karyawan, keluarga dan masyarakat. Dan penting bagi perusahaan karena 

merupakan cermin dari pada organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia 

yaitu karyawan agar mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi bagi perusahaan. 

Sumber daya manusia bahwa betapa sempurnanya rencana, organisasi dan pengawasan, 

bila mereka tidak dapat menjalankan tugasnya maka tidak akan mencapai hasil sebanyak 

yang sebenarnya dicapai. Kompensasi bagi perusahaan berarti penghargaan atau ganjaran 

pada karyawan yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuannya, 

melalui kegiatan yang disebut bekerja. Adapun tujuan pemberian kompensasi adalah 

untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan (Nawawi, 

2001:315). 
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Tabel 1.2. Data Turn Over Karyawan PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN) 

Tahun 2008-2010 

Jumlah  Jumlah Karyawan Keluar  Jumlah Karyawan 
Tahun 

Karyawan  Mutasi  Dipecat  Keinginan Sendiri  Masuk 

2008  149  16  0  3  5 

2009  135  3  0  1  25 

2010  156  11  2  2  12 

 Sumber : PT. Pabrik Kertas Indonesia (PAKERIN). 

Dari hasil data diatas didapat bahwa nilai atau jumlah karyawan yang keluar 

dengan berbagai alasan berjumlah 7 orang dari 3 tahun terakhir, secara rinci dari tahun 

2008 jumlah karyawan yang keluar sebanyak 3 orang, dan di tahun 2009 jumlah 

karyawan yang keluar sebanyak 1 orang dan pada tahun 2010 jumlah karyawan yang 

keluar sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah karyawan yang masuk dari tahun 2009 

mengalami kenaikan 5 kali lipat dan mengalami penurunan sebanyak 48 % pada tahun 

2010. Jadi jumlah total karyawan hingga akhir tahun 2010 sebanyak 156. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2007) menunjukkan bahwa 

kesesuaian kompensasi tehadap kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif. 

Leklikwati (2005) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa kompensasi finansial 

dan kompensasi non finansial teruji berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja, yang dimana artinya bahwa semakin baik persepsi responden terhadap kompensasi 

finansial dan kompensasi non finansial akan menyebabkan tingginya kepuasan kerja. 

Menurut Kuswadi (2004:23), sarana kerja yang kurang memadai dapat 

menurunkan hasil kerja karyawan, walaupun sebenarnya karyawan bersangkutan mampu 
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meningkatkan hasil kerja apabila diberikan sarana kerja yang lebih baik dari yang ada. 

Jadi sarana kerja yang kurang memadai dapat menurunkan hasil kerja yang selanjutnya 

dapat menurunkan motivasi kerja. Pada akhirnya, motivasi kerja yang menurun juga 

dapat menurunkan kepuasan karyawan. Dengan demikian kepuasan kerja karyawan 

sangat dipengaruhi oleh faktor motivasi 

Motivasi merupakan maksud seseorang atas suatu hal untuk mencapai tujuan 

tertentu misalnya uang, keselamatan, prestise, dan sebagainya. Namun demikian, tujuan 

khusus yang tampaknya diperjuangkan banyak orang dalam analisis kerap kali berubah 

menjadi alat untuk mencapai tujuan lain yang dipandang lebih fundamental. Dengan 

demikian kekayaan, rasa aman (keselamatan), status, dan segala macam tujuan lain yang 

dipandang sebagai “kausalitas” perilaku hanya merupakan hiasan semata-mata untuk 

mendapat tujuan akhir setiap orang, yakni menjadi dirinya sendiri. Setelah motivasi 

terpenuhi maka tercapailah kepuasan kerja bagi karyawan yang berprestasi dalam 

menjalankan tugasnya. Motivasi adalah kondisi mental yang mendorong dilakukannya 

suatu tindakan (action atau activities) dan memberikan kekuatan atau energi yang 

mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan atau mengurangi ketidak 

seimbangan (Martoyo, 2000:165). 

Berdasarkan hasil penelitian Prabu (2005), dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, 

yang berarti apabila motivasi yang diberikan ke karyawan semakin tinggi, maka akan 

semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan. 
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Melihat permasalahan yang terjadi di perusahaan dan teori yang ada, maka akan 

diadakan penelitian dengan judul :  

“PENGARUH KOMPENSASI DAN MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN 

KERJA KARYAWAN PADA PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) DI 

MOJOKERTO”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan, 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) MOJOKERTO ? 

b. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) MOJOKERTO ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah :  

a. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) MOJOKERTO. 

b. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

PT. PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN) MOJOKERTO. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

yaitu antara lain : 

1. Bagi Peneliti Lain  

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti 

lain sebagai bahan referensi dan bahan masukan bagi pihak-pihak berkepentingan 

terutama yang akan mengadakan penelitian berhubungan dengan permasalahan yang 

sejenis. 

2. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat mendorong para peneliti 

lain untuk lebih meningkatkan, mengembangkan dan memperkuat teori-teori tentang 

kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja. 
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