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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan bisnis saat ini sangat pesat sehingga persaingan dalam 

bidang bisnis semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan dituntut harus 

meningkatkan kinerja perusahaan dan sumber daya manusia yang dimiliki 

agar perusahaan tetap bertahan dalam menghadapi persaingan dengan 

perusahaan lain. PT Puspa Jaya adalah Perushaan Otobus terbesar di 

Lampung bahkan nama Puspa Jaya sudah terkenal di pulau Sumatra, Jawa, 

Bali, dan Lombok. Bus asal Lampung ini memang terkenal karena fasilitas 

dan kenyamanannya serta harga tiket yang terjangkau saat keluar kota 

sehingga bus ini menjadi andalan masyrakat khususnya Sumatra, Jawa, dan 

Bali sehingga bus ini menjadi primadona masyarakat. Dibalik kesuksesan PT 

Puspa Jaya terdapat masalah yang dihadapi yaitu kurangnya pemberian 

insentif dan lingkungan kerja yang kurang efektif sehingga dapat menurunkan 

kepuasan kerja karyawannya. Pemberian insentif jika tidak dilaksanakan 

secara tepat dan adil maka perusahaan akan kehilangan para karyawannya. 

 

Hal ini insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para 

karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, istilah sistem 

insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana-rencana 

pembayaran yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan 

berbagai standar kinerja karyawan atau profabilitas organisasi. Insentif 

merupakan suatu faktor pendorong bagi karyawan untuk bekerja lebih baik 

agar kinerja karyawan dapat meningkat. 

 

Insentif merupakan bonus tambahan yang di berikan kepada karyawan 

tertentu berdasarkan prestasi kerjanya, sehingga karyawan lebih 

meningkatkan produktivitas kerjanya Hasibuan (2010), dalam Patras,(2017) 
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Insentif adalah dorongan motivasi yang diberikan kepada seseorang agar 

orang tersebut mau bekerja dengan baik. Jadi, seseorang mau bekerja dengan 

baik apabila dalam dirinya termotivasi dengan di dukung lingkungan kerja 

yang memadai sehingga kinerja karyawan akan lebih baik lagi. 

 

Lingkungan kerja memang merupakan suatu faktor yang secara tidak 

langsung mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan para karyawan untuk dapat 

bekerja optimal. Lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap 

karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawab kepada organisasi. Jika 

karyawan nyaman berada di lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka 

karyawan tersebut akan semangat di tempat kerjanya untuk melakukan 

aktivitas dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan lingkungan kerja adalah tempat atau wilayah yang ada di 

sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non 

fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi karyawan dan 

pekerjaanya saat bekerja. Di PT Puspa Jaya masalah Lingkungan kerja yang 

dialami oleh karyawan yaitu kondisi sirkulasi udara yang ada di dalam bis 

tidak stabil dikarenakan kurangnya servis sehingga menurunkan kinerja Ac. 

Hal tersebut dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan pada saat bekerja. 

 

Menurut Mardiana (2011) dalam Nabawi (2019), lingkungan kerja 

adalah lingkungan tempat dimana karyawan melakukan pekerjaanya sehari- 

hari. Demikian juga dengan fenomena yang terjadi pada PT  Puspa Jaya yang 

suasana kerja kurang kondusif. Beberapa ditemukan lokasi parkir bus 

berantakan dan penerangan pada malam hari kurang, hal ini menganggu 

kenyamanan karyawan. Di lingkungan kantor tata letak meja kerja  karyawan 

yang berdekatan mengakibatkan karyawan kurang fokus menyelesaikan 

pekerjaanya sehingga kurang memuaskan. Begitu juga dengan kepuasan 

kerja, dimana banyak karyawan yang belum merasa puas dengan pekerjaan 

yang selama ini di kerjakannya. 
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Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang  dinikmati 

karyawan saat bekerja dengan memperoleh hasil kerja yang baik sehingga 

mendapatkan pujian, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana 

lingkungan kerja yang baik. Kepuasan kerja dapat dicapai apabila karyawan 

produktif dalam bekerja dan harapan karyawan dapat dipenuhi oleh 

perusahaan. Jika pemimpin atau rekan kerja tidak saling mendukung atau 

saling tidak memperdulikan satu sama lain maka pekerjaan yang dilaksanakan 

tidak akan berjalan dengan baik dan akan menimbulkan masalah dan secara 

otomatis kepuasan kerja karyawan sudah pasti menurun. Pemimpin dan rekan 

kerja sebaiknya saling memahami dan memotivasi satu sama lain agar tercipta 

hubungan kerja yang baik. Hubungan kerja yang  baik akan menciptakan 

kepuasan kerja bagi karyawan. 

 

Menurut Suwatno dan Priansa (2011) dalam Bahtiar, (2018) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah cara setiap orang mendapatkan 

hasil dari pekerjaan individu tersebut terhadap berbagai pekerjaannya. 

Kepuasan kerja merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi 

kerja karyawan dalam mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. 

 

PT Puspa Jaya merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 

transportasi. Khususnya jasa transportasi darat dengan  menggunakan armada 

bus. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil penelitian ini dengan judul “Pengaruh Insentif dan Lingkungan 

Kerja pada Kepuasan Karyawan PT Puspa Jaya”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah insentif berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan di PT 

Puspa Jaya? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

di PT Puspa Jaya? 

3. Apakah rancangan insentif dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di PT Puspa Jaya? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh insentif terhadap kepuasan kerja karyawan 

di PT Puspa Jaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkunan kerja terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT Puspa Jaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh insentif dan lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan di PT Puspa Jaya. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis, 

diantaranya: 

1. Teoritis 

- Bagi perusahaan, diharapakan bisa memberikan informasi sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan Kepuasan Kerja 

karyawan melalui peningkatan Insentif dan Lingkungan Kerja. 

- Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

kepustakaan dan menyajikan informasi mengenai Insentif dan 

Lingkungan kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. 



5  

 

 

2. Praktis 

- Bagi penulis, diharapkan mampu menambah pengetahuan 

dan kesiapan penulis bila nantinya terjun ke dunia kerja dan 

memperluas pengetahuan terutama yang berhubungan 

antara Insentif, Lingkungan Kerja kerja dan Kepuasan 

Kerja. 

- Bagi pihak luar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya 


