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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan ciri era 

globalisasi akan mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya hidup manusia.

Pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan aspek yang sangat penting 

untuk menunjang keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam organisasi atau 

perusahaan, suatu pengelolaan sumber daya manusia perlu diarahkan pada suatu 

model yang dapat menarik seluruh potensi sumber daya manusia tersebut bagi 

kepentingan organisasi atau dengan kata lain pengelolaan sumber daya manusia 

harus dapat diarahkan pada upaya yang mampu menggali potensi sumber daya 

manusia agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan atau 

organisasi

Manajemen sumber daya manusia pada umumnya untuk memperoleh 

tingkat perkembangan karyawan yang setinggi-tingginya, hubungan kerja yang 

serasi diantara para karyawan dan penyatupaduan sumber daya manusia secara 

efektif atau tujuan efisiensi dan kerjasama sehingga diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri 

karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas 

serta kecintaan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Untuk itulah dibutuhkan 

sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas.

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari 

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat 

individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin 

banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja pegawai 

dipengaruhi oleh faktor-faktor balas jasa yang adil dan layak, penempatan yang 

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

pekerjaannya, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pimpinan 
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dan kepemimpinannya, sifat pekerjaan yang menoton atau tidak. Dengan 

demikian orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan 

dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah 

dipenuhi. Pegawai akan mendapat kepuasan akan pekerjaanya bila mereka 

diberikan pekerjaan dan dapat di selesaikan tepat pada waktunya yang 

berpengaruh terhadap hasil produktivitas pekerjanya secara efektif dan efisien. 

Efesiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan input direncanakan 

dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan 

semakin besar penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi. 

Sedangkan efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran suatu target 

yang dicapai.

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaanya. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam peranannya memberikan 

kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan.

Kepuasan kerja dibagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto belum optimal, 

hal ini dapat terlihat masih adanya disiplin yang kurang tentang kehadiran seperti 

terlambat masuk kantor, pulang lebih cepat dari jam yang telah ditentukan serta 

tanggung jawab terhadap pekerjaan dalam penyelesaian pekerjaan yang kurang 

ketelitian. Hal tersebut dapat menggangu kinerja pegawai serta kepuasan kerja 

sehingga perlu dilakukan pembenahan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai. 

Selain itu kepuasan kerja juga mempunyai arti penting untuk aktualisasi diri 

karyawan. Karyawan yang tidak mendapatkan kepuasan kerja tidak akan 

mencapai kematangan psikologis. Karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja 

yang baik biasanya mempunyai catatan kehadiran, perputaran kerja dan prestasi 

kerja yang baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak mendapatkan 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja memiliki arti yang sangat penting untuk 

memberikan situasi yang kondusif dilingkungan kerja. Lingkungan kerja meliputi 

hubungan dengan rekan kerja serta kondisi fisik tempat kerja mampu 

menciptakan kepuasan kerja karyawan. Dukungan dan kerja sama yang solid 
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antar karyawan dapat menciptakan kenyamanan tersendiri, sehingga tujuan 

perusahaan/ organisasi pun dapat dengan mudah dicapai. Selain itu, kondisi fisik 

tempat kerja yang bersih, rapih dan teratur mampu menciptakan perasaan nyaman 

bagi karyawan saat bekerja. Selain faktor lingkungan kerja, ada faktor atasan/ 

gaya kepemimpinan yang mampu menentukan puas atau tidak puasnya karyawan 

di dalam bekerja. Karyawan akan merasakan puas dalam bekerja, jika atasan 

menghargai ide-ide, pendapat, dan saran bawahannya dan menghormati pendapat 

karyawan jika itu berbeda atau bertentangan.

Kompensasi bagi karyawan sangat penting, karena besarnya kompensasi 

merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu dan kepuasan 

kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar para 

karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan akan termotivasi untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. Akan tetapi bila kompensasi itu diberikan tidak memadai 

atau kurang tepat, perestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan akan 

menurun. 

Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi 

Manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis 

pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas 

keorganisasian. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar 

yang logis dan rasional. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan 

mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat 

maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat 

ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang 

bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi 

berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Kompensasi bukan 

hanya penting untuk para karyawan saja, melainkan juga penting bagi organisasi 

itu sendiri , karena program-progam kompensasi merupakan pencerminan supaya 

organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Dengan demikian 

pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien 

dan lebih efektif.

Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil dan merata, karena

pegawai cenderung untuk membandingkan besarnya kompensasi berdasarkan 
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input yang telah mereka berikan kepada organisasi dan juga membandingkannya 

dengan jumlah kompensasi yang diterima pegawai lain dengan tingkat tugas dan 

jabatan yang sama serta membandingkannya dengan pegawai lain di organisasi 

sejenis. Faktor pertama yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja adalah 

kompensasi yang mana dalam pemberian insentif di Bagian Urusan Dalam 

Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad di berikan tidak berdasarkan beban 

kerja antara pegawai satu dengan pegawai yang lain dalam jabatan yang sama hal 

ini menyebabkan ketidakadilan dan pegawai tidak mendapatkan kepuasan kerja 

karena beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan kontribusi yang diterima. 

Maka ada fenomena yang mengatakan kerja atau tidak bekerja maka 

pendapatanya sama.  

Salah satu parameter untuk menentukan mutu manajemen pelayanan 

kesehatan di rumah sakit adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi 

menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar 

berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan.

Kompetensi pegawai yang terdiri dari pengetahuan (knowledge), 

kemampuan/keterampilan (skill), sikap (attitude) disesuaikan dengan bidang 

pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja 

pegawai yang berprestasi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh 

pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan dan 

pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu 

sebagai sesuatu yang terpenting atau sebagai unggulan bidang tersebut. Faktor 

kedua yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja adalah Kompetensi, kompetensi 

dibagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto dalam penempatan pegawai 

belum semuanya berdasarkan kompetensi dikarenakan adanya kebijakan pimpinan 

untuk kebutuhan organisasi. 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan 

sekitarnya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. 

Dalam hal ini, manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai 

keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika melakukan 
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pekerjaan, karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai 

keadaan disekitar tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. Selama 

melakukan pekerjaan, setiap pegawai akan berinteraksi dengan berbagai kondisi 

yang terdapat dalam lingkungan kerja. Faktor ketiga yang mempengaruhi dalam 

kepuasan kerja adalah Lingkungan Kerja, lingkungan kerja fisik di dibagian 

Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto masih kurang optimal. Seperti komputer 

untuk menunjang dalam bekerja yang kurang. Faktor Lingkungan kerja yang 

kondusif dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. 

Lingkungan kerja meliputi Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. 

Lingkungan kerja fisik meliputi: alat dan perlengkapan kerja, keselamatan kerja, 

temperature, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan. sedangkan 

lingkungan kerja non fisik meliputi: hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan, 

dan sistem informasi. Selain itu keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang 

pelaksanaan kerja mutlak diperlukan dan tersedia dalam jumlah yang sesuai 

dengan tugas-tugas yang ada. Lingkungan kerja yang nyaman juga dibutuhkan, 

agar tercipta ketenangan dalam pelaksanaan tugas pegawai.

Dari berbagai penjelasan diatas dalam hal kompensasi pemberian insentif 

di berikan tidak berdasarkan beban kerja antara pegawai satu dengan pegawai 

yang lain dalam jabatan yang sama hal ini menyebabkan ketidakadilan dan 

pegawai tidak mendapatkan kepuasan kerja karena beban kerja yang tinggi tidak 

sebanding dengan kontribusi yang diterima dan penempatan pegawai belum 

semuanya berdasarkan kompetensi serta Lingkungan kerja fisik yang masih 

kurang dalam mendukung kerja di Bagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto 

yang meliputi: alat dan perlengkapan kerja, keselamatan kerja, temperatur, 

kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan dan kebisingan, yang secara tidak 

langsung faktor-faktor tersebut dapat menurunkan kegairahan pegawai dalam 

bekerja yang berakibat kepada sikap karyawan yang puas atau tidak puas dalam 

bekerja.

Berdasarkan uraian diatas, serta hasil pengamatan penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh kompensasi, kompetensi dan
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Lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja Pegawai Bagian Urusan Dalam 

Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad “.

I.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian 

dibatasi hanya pada masalah kompensasi, kompetensi dan lingkungan kerja yang 

mempengaruhi kepuasan kerja Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat

RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad. 

I.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut diatas, 

maka dapat dibuat perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:

a.  Apakah ada pengaruh kompensasi secara parsial terhadap kepuasan kerja

Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto 

Ditkesad?

b. Apakah ada pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kepuasan kerja 

Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto 

Ditkesad ?

c. Apakah ada pengaruh lingkungan secara parsial terhadap kepuasan kerja 

Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto 

Ditkesad ?

d. Apakah ada pengaruh kompensasi, kompetensi dan lingkungan kerja

secara bersama-sama terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Bagian Urusan 

Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad ?
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I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

kompensasi, kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja Pegawai 

di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.

I.4.2 Manfaat Penelitian 

I.4.2.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, di dalam manajemen sumber 

daya manusia.

I.4.2.2 Manfaat Praktis

Di harapkan penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangan 

pemikiran yang digunakan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan 

dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja.
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BAB I

PENDAHULUAN


I.1
Latar Belakang Masalah



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan ciri era globalisasi akan mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya hidup manusia. Pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam organisasi atau perusahaan, suatu pengelolaan sumber daya manusia perlu diarahkan pada suatu model yang dapat menarik seluruh potensi sumber daya manusia tersebut bagi kepentingan organisasi atau dengan kata lain pengelolaan sumber daya manusia harus dapat diarahkan pada upaya yang mampu menggali potensi sumber daya manusia agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan atau organisasi 


Manajemen sumber daya manusia pada umumnya untuk memperoleh tingkat perkembangan karyawan yang setinggi-tingginya, hubungan kerja yang serasi diantara para karyawan dan penyatupaduan sumber daya manusia secara efektif atau tujuan efisiensi dan kerjasama sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan dan organisasinya. Untuk itulah dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. 



Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan. Kepuasan kerja pegawai dipengaruhi oleh faktor-faktor balas jasa yang adil dan layak, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana dan lingkungan pekerjaannya, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pimpinan dan kepemimpinannya, sifat pekerjaan yang menoton atau tidak. Dengan demikian orang akan merasa puas bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan persepsinya atas kenyataan, karena batas minimum yang diinginkan telah dipenuhi. Pegawai akan mendapat kepuasan akan pekerjaanya bila mereka diberikan pekerjaan dan dapat di selesaikan tepat pada waktunya yang berpengaruh terhadap hasil produktivitas pekerjanya secara efektif dan efisien. Efesiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan input direncanakan dengan input sebenarnya. Apabila ternyata input yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efesiensi semakin tinggi. Sedangkan efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran suatu target yang dicapai.


Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaanya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaanya. Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Kepuasan kerja dibagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto belum optimal, hal ini dapat terlihat masih adanya disiplin yang kurang tentang kehadiran seperti terlambat masuk kantor, pulang lebih cepat dari jam yang telah ditentukan serta tanggung jawab terhadap pekerjaan dalam penyelesaian pekerjaan yang kurang ketelitian. Hal tersebut dapat menggangu kinerja pegawai serta kepuasan kerja sehingga perlu dilakukan pembenahan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja pegawai. 

Selain itu kepuasan kerja juga mempunyai arti penting untuk aktualisasi diri karyawan. Karyawan yang tidak mendapatkan kepuasan kerja tidak akan mencapai kematangan psikologis. Karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja yang baik biasanya mempunyai catatan kehadiran, perputaran kerja dan prestasi kerja yang baik dibandingkan dengan karyawan yang tidak mendapatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja memiliki arti yang sangat penting untuk memberikan situasi yang kondusif  dilingkungan kerja. Lingkungan kerja meliputi hubungan dengan rekan kerja serta kondisi fisik tempat kerja mampu menciptakan kepuasan kerja karyawan. Dukungan dan kerja sama yang solid antar karyawan dapat menciptakan kenyamanan tersendiri, sehingga tujuan perusahaan/ organisasi pun dapat dengan mudah dicapai. Selain itu, kondisi fisik tempat kerja yang bersih, rapih dan teratur mampu menciptakan perasaan nyaman bagi karyawan saat bekerja. Selain faktor lingkungan kerja, ada faktor atasan/ gaya kepemimpinan yang mampu menentukan puas atau tidak puasnya karyawan di dalam bekerja. Karyawan akan merasakan puas dalam bekerja, jika atasan menghargai ide-ide, pendapat, dan saran bawahannya dan menghormati pendapat karyawan jika itu berbeda atau bertentangan.


Kompensasi bagi karyawan sangat penting, karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu dan kepuasan kerja karyawan. Apabila kompensasi diberikan secara tepat dan benar para karyawan akan memperoleh kepuasan kerja dan akan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Akan tetapi bila kompensasi itu diberikan tidak memadai atau kurang tepat, perestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan akan menurun. 


Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan fungsi Manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual sebagai pertukaran dalam melakukan tugas keorganisasian. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus mempunyai dasar yang logis dan rasional. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Kompensasi bukan hanya penting untuk para karyawan saja, melainkan juga penting bagi organisasi itu sendiri , karena program-progam kompensasi merupakan pencerminan supaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Dengan demikian pemberian kompensasi dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. 


Pemberian kompensasi harus dilakukan secara adil dan merata, karena pegawai cenderung untuk membandingkan besarnya kompensasi berdasarkan input yang telah mereka berikan kepada organisasi dan juga membandingkannya dengan jumlah kompensasi yang diterima pegawai lain dengan tingkat tugas dan jabatan yang sama serta membandingkannya dengan pegawai lain di organisasi sejenis. Faktor pertama yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja adalah kompensasi yang mana dalam pemberian insentif di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad di berikan tidak berdasarkan beban kerja antara pegawai satu dengan pegawai yang lain dalam jabatan yang sama hal ini menyebabkan ketidakadilan dan pegawai tidak mendapatkan kepuasan kerja karena beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan kontribusi yang diterima. Maka ada fenomena yang mengatakan kerja atau tidak bekerja maka pendapatanya sama.  


Salah satu parameter untuk menentukan mutu manajemen pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Kompetensi pegawai yang terdiri dari pengetahuan (knowledge), kemampuan/keterampilan (skill), sikap (attitude) disesuaikan dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi, sehingga dapat menghasilkan kinerja pegawai yang berprestasi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting atau sebagai unggulan bidang tersebut. Faktor kedua yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja adalah Kompetensi, kompetensi dibagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto dalam penempatan pegawai belum semuanya berdasarkan kompetensi dikarenakan adanya kebijakan pimpinan untuk kebutuhan organisasi. 


Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai keadaan lingkungan sekitarnya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, manusia akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan berbagai keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika melakukan pekerjaan, karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai keadaan disekitar tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. Selama melakukan pekerjaan, setiap pegawai akan berinteraksi dengan berbagai kondisi yang terdapat dalam lingkungan kerja. Faktor ketiga yang mempengaruhi dalam kepuasan kerja adalah Lingkungan Kerja, lingkungan kerja fisik di dibagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto masih kurang optimal. Seperti komputer untuk menunjang dalam bekerja yang kurang. Faktor Lingkungan kerja yang kondusif dibutuhkan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik. Lingkungan kerja meliputi Lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik meliputi: alat dan perlengkapan kerja, keselamatan kerja, temperature, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan. sedangkan lingkungan kerja non fisik meliputi: hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan, dan sistem informasi. Selain itu keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kerja mutlak diperlukan dan tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan tugas-tugas yang ada. Lingkungan kerja yang nyaman juga dibutuhkan, agar tercipta ketenangan dalam pelaksanaan tugas pegawai.




Dari berbagai penjelasan diatas dalam hal kompensasi pemberian insentif di berikan tidak berdasarkan beban kerja antara pegawai satu dengan pegawai yang lain dalam jabatan yang sama hal ini menyebabkan ketidakadilan dan pegawai tidak mendapatkan kepuasan kerja karena beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan kontribusi yang diterima dan penempatan pegawai belum semuanya berdasarkan kompetensi serta Lingkungan kerja fisik yang masih kurang dalam mendukung kerja di Bagian Urusan Dalam RSPAD Gatot Soebroto yang meliputi: alat dan perlengkapan kerja, keselamatan kerja, temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan dan kebisingan, yang secara tidak langsung faktor-faktor tersebut dapat menurunkan kegairahan pegawai dalam bekerja yang berakibat kepada sikap karyawan yang puas atau tidak puas dalam bekerja. 



Berdasarkan uraian diatas, serta hasil pengamatan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh kompensasi, kompetensi dan Lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja Pegawai Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad “.

I.2  Pembatasan Masalah


Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian dibatasi hanya pada masalah kompensasi, kompetensi dan lingkungan kerja yang mempengaruhi kepuasan kerja Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.  

I.3 Perumusan Masalah



Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah  yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


a.  Apakah ada pengaruh kompensasi secara parsial terhadap kepuasan kerja Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad?



b.
Apakah ada pengaruh kompetensi secara parsial terhadap kepuasan kerja 
Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto 
Ditkesad ?



c.
Apakah ada pengaruh lingkungan secara parsial terhadap kepuasan kerja 
Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto 
Ditkesad ?



d.
Apakah ada pengaruh kompensasi, kompetensi dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap Kepuasan Kerja Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad ?

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian


I.4.1  Tujuan Penelitian 



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kompensasi, kompetensi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja Pegawai di Bagian Urusan Dalam Sekretariat RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad.

I.4.2  Manfaat Penelitian 


I.4.2.1 Manfaat Teoritis



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, di dalam manajemen sumber daya manusia.


I.4.2.2 Manfaat Praktis




Di harapkan penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran yang digunakan menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja.
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