
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan suatu wadah yang dapat dijadikan sebagai alat 

untuk mencapai tujuan bersama serta merupakan kumpulan individu-individu 

dengan berbagai macam perilaku. Organisasi merupakan suatu sistem perserikatan 

formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama 

dalam mencapai tujuan tertentu (Malayu, 2003). Sedangkan menurut Robbins dan 

Judge (2012) organisasi itu sendiri merupakan sebuah unit sosial yang 

dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih, dan berfungsi dalam 

suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan 

bersama. Suatu organisasi didirikan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Gerloff dalam Kusdi (2011) bahwa 

Karakteristik utama organisasi dapat diringkas sebagai 3-p, yaitu: Purpose, 

People, dan Plan. Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak memiliki tujuan 

(purposes), orang (people), dan rencana (plan). 

Dalam aspek rencana terkandung sistem, struktur, desain, strategi, dan 

proses yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan unsur orang (people) 

dalam mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur orang (people) 

tersebut merupakan sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor penting 

dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Adanya perilaku yang berbeda-
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beda diantara individu membutuhkan koordinasi agar perbedaan tersebut menjadi 

sebuah sinergi yang bermanfaat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang diperoleh peneliti menunjukkan 

beragam kesimpulan diantaranya variabel kompensasi diantaranya (Onsardi, dkk, 

2019) menyimpulkan Terdapat pengaruh langsung positif kompensasi terhadap 

loyalitas karyawan. Selanjutnya Bulang Witari, Heryenzus (2020) menyimpulkan 

Kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan KTM Resort. 

Kemudian (Heryati, 2016) menyimpulkan Kompensasi berpengaruh positif 

terhadap loyalitas, Filda Adisti Mochammad Al Musadieq (2017) menyimpulkan 

bahwa Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap motivasi kerja 

karyawan, (Purba, 2017) menyimpulkan bahwa Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas karyawan pada PT. Capella Dinamik Nusantara 

Cabang Kandis Onsardi, Moch. Asmawi, Thamrin Abdullah (2017) 

menyimpulkan bahwa Kompensasi berpengaruh secara langsung dan signifikan 

terhadap Loyalitas Karyawan dan Ni Ketut Dewi Sumaryathi, I Gusti Ayu 

Manuati Dewi (2020) menyimpulkan bahwa Kompensasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas karyawan, sedangkan Filian Mufcha Ihwana dan 

Isharijadi (2017) menyimpulkan bahwa Kompensasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas perawat magang. 

Penelitian terdahulu menunjukkan variabel beban kerja juga menunjukkan 

hasil yang beragam (Heryati, 2016) menyimpulkan bahwa beban kerja 

berpengaruh terhadap loyalitas karyawan sedangkan Riesta Riana (2018) 

menyimpulkan bahwa Beban kerja berpengaruh tidak signifikan loyalitas 
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karyawan department organization development pada PT. Surya Madistrindo., 

sedangkan variabel pemberdayaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil 

yang beragam Onsardi, Kahirul Bahrun dan Ratnawili (2019) menjelaskan bahwa 

Terdapat pengaruh langsung positif pemberdayaan terhadap loyalitas karyawan. 

Ester Widyati, Mukhneri dan Nurjannah (2018) menyimpulkan 

Pemberdayaan berpengaruh langsung positif terhadap loyalitas begitu juga 

Onsardi, Moch. Asmawi, Thamrin Abdullah (2017) menyimpulkan bahwa 

Pemberdayaan berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap Loyalitas 

Karyawan, hal ini berbeda dengan hasil penelitian Dani Rizana (2020) 

menyimpulkan bahwa pemberdayaan tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas. 

Peneliti menggunakan obyek penelitian di Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Jepara karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara memiliki peranan 

penting bagi pemerintahan Kabupaten Jepara di bidang pengolahan sampah. 

Selain itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara, menyatakan bahwa di 

awal tahun 2019 Jepara mendapatkan anugerah Piala Adipura tahun 2018 sebagai 

Kabupaten yang mempunyai inovasi dalam pengelolaan sampah yaitu dengan 

mengembangkan inovasi pengangkutan sampah berbasis aplikasi android yang 

dinamakan SiAngsa (Sistem Informasi Angkut Sampah) disamping program yang 

lain yaitu Jepapah (Jemput Sampah terpilah) dan Desa Mandiri Sampah. Sehingga 

dengan aplikasi SiAngsa harapannya potensi sampah dari masyarakat yang 

terangkut akan semakin banyak dan keuntungan yang kedua adalah retribusi dari 

sektor tersebut untuk APBD Jepara akan lebih meningkat (Santi Widiastuti, 

Hamam Baihaqi, 2019). 
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Nitisemito (2003) Loyalitas kerja para pegawai terhadap organisasi akan 

dapat menimbulkan rasa tanggung jawab serta menciptakan gairah dan semangat 

kerja. Siswanto (2005) mengemukakan loyalitas adalah tekad dan kesanggupan 

menaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Reichheld (dalam Utomo, 2002), berpendapat, 

semakin tinggi loyalitas karyawan di suatu organisasi maka semakin mudah bagi 

organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah diterapkan 

sebelumnya oleh pemilik organisasi. 

Untuk menjalankan rancangan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Jepara, sudah barang tentu harus mempunyai pegawai loyalitas dalam 

berkerja dituntut untuk melaksanakan tugas pegawai sehari-hari. Namun 

kenyataannya berbeda loyalitas pegawai tersebut masih rendah. Hal ini tercermin 

dari rekap absensi. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Absensi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara 

Kriteria Absensi Tahun 2019 Tahun 2020 

Sakit 22 34 

Izin 41 54 

Cuti 38 46 

Alpha 10 18 

Terlambat  36 29 

Jumlah Hari Absen 111 152 

Jumlah Hari Kerja 350 350 

Jumlah Pegawai 239 239 

 

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat absensi kehadiran kerja 

pegawai DLH. Hal ini menunjukan bahwa semakin meningkat tingkat 

ketidakhadiran karyawan dapat mengurangi loyaliats pegawai, sedangkan menurut 
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Hasibuan (2005), loyalitas adalah salah satu hal yang dipergunakan untuk 

memberikan penilaian kepada karyawan yang diantaranya meliputi setia akan 

pekerjaannya, setia dengan jabatannya dan setia dengan organisasi, maka dapat 

mempengaruhi loyalitas karyawan menjadi kurang baik. Berdasarkan fenomena 

serta ketidak konsistenan hasil peneliti-peneliti terdahulu maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN 

KERJA DAN PEMBERDAYAAN TERHADAP LOYALITAS PEGAWAI 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEPARA”. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti 

memberikan pembatasan penelitiandengan dititikberatkan Loyalitas Pegawai 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jepara, dengan menggunakan responden dari pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara”. 

2. Luas lingkup variabel terikat yang diterliti adalahLoyalitas Pegawai dan 

variabel bebasnya adalah Kompensasi, Beban Kerja Dan Pemberdayaan. 

3. Waktu Penelitian Dilakukan Pada Bulan Januari Sampai Dengan Februari 

2021. 
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1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diketahui rendahnya 

Loyalitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan merujuk 

data yang ditampilkan dalam subbab sebelumnya. Kemudian berdasarkan kajian 

hasil penelitian terdahulu maka disusun pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap Loyalitas Pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara? 

2. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap Loyalitas Pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara? 

3. Apakah pemberdayaan berpengaruh terhadap Loyalitas Pegawai Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian ini dengan 

judul Pengaruh Kompensasi, Beban Kerja Dan Pemberdayaan Terhadap Loyalitas 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeparaadalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompensasi terhadap Loyalitas 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh beban kerja terhadap Loyalitas 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pemberdayaan terhadap Loyalitas 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat sebagai bahan membentuk konsep-konsep baru tentang sumber daya 

manusia (SDM) yang berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan instansi 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen SDM 

pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya mengenai 

Loyalitas Pegawai. 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian tentang masalah 

sumber daya manusia (SDM) dimasa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada perusahaan dalam hal 

meningkatkan dan mempertahankan Loyalitas Pegawai Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Jepara yang diukur dari variabel kompensasi, beban 

kerja dan pemberdayaan. 

b. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

meningkatkan dan mempertahankan Loyalitas Pegawai. 

 


