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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

  Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu 

perusahaan tidak dapat menghindari persaingan dengan perusahaan lain. Suatu 

perusahaan yang ingin berkembang harus mampu memanfaatkan sumber daya 

yang telah ada secara optimal. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

yang perlu mendapatkan penanganan serius dalam pengelolaannya, baik mengenai 

perencanaan maupun pengembangan prestasi yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan faktor produksi khususnya sumber daya manusia 

memegang kunci penting dalam tercapainya tujuan perusahaan. 

  PT.Arthawenasakti Gemilang (ASG) adalah perusahaan yang bergerak di 

sektor industri manufaktur dengan jenis produk kemasan kaleng. Aktivitas 

Arthawena awalnya didominasi oleh aktivitas pembuatan kaleng cat dan thinner, 

namun Arthawena merubah fokus produk ke kemasan pelumas dalam negeri, dan 

sekaligus menyewa dua lokasi usaha pada tahun 1999, di jalan Sunandar 

Priyosudarmo, untuk mengejar permintaan kaleng pelumas yang sangat tinggi dan 

memenuhi kebutuhan produk untuk seluruh wilayah Indonesia Timur.  

  Dalam aktivitasnya PT.Arthawenasakti Gemilang memiliki ± 600 

karyawan yang tersebar diberbagai departement. Di segala aktivitas kerjanya para 

karyawan tentu dituntut bisa loyal terhadap perusahaan agar potensi karyawan 

diharapkan mampu memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan 
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perusahaan. Dan inilah tantangan perusahaan untuk bisa menyelesaikan hal 

tersebut. Bagaimana cara perusahaan untuk bisa meningkatkan keloyalan pada diri 

karyawan.  

  Contohnya seperti terjadinya turnover pada karyawan yang mengakibatkan 

dia menjadi tidak loyal kepada perusahaan dan memutuskan untuk keluar dari 

perusahaan. Ini merupakan suatu fenomena yang terjadi pada PT. Arthawenasakti 

Gemilang yang cenderung tingkat perputaran karyawannya tinggi. Ini terbukti dari 

tabel berikut : 

Tabel 1.1 

 

Tingkat Perputaran Karyawan Bulan Januari-April Tahun 2012 

 

B
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karyawan awal 
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ryawan 
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166 2 3 
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5 

0,

18% 

F

ebruari 
164 1 2 

16
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0,

12% 

M

aret 
166 2 4 

16

4 

0,

24% 

A

pril 
169 3 5 

16

7 

0,

29% 

     Sumber: Arthawenasakti Gemilang 

 Berdasarkan tabel diatas tingginya tingkat perputaran karyawan pada 

bulan April sebanyak 5 orang karyawan keluar ini merupakan tanda tidak adanya 

keloyalitasan karyawan terhadap perusahaan yang mempengaruhi tingkat turnover 

(%) yaitu 0,29%. Semakin tinggi karyawan keluar semakin tinggi pula tingkat 

turnover ini menunjukkan semakin rendah loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan. Jadi ini membuat perusahaan merasa bahwa karyawan nya masih 
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belum memiliki rasa loyalitas. Dari tabel turnover  perusahaan inilah tantangan 

perusahaan untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Bagaimana cara perusahaan 

untuk bisa meningkatkan keloyalan pada diri karyawannya. Agar dengan adanya 

loyalitas tersebut tentu saja karyawan ikut memiliki rasa terlibat pada perusahaan 

serta bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya. Loyalitas merupakan mesin (engine) bagi produktivitas 

karyawan. Tanpa loyalitas yang memadai, karyawan tidak akan bekerja dengan 

sepenuh hati.  

Tanpa loyalitas, karyawan tidak akan memiliki gairah, semangat, dan 

komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Tanpa loyalitas, 

hubungan karyawan dan perusahaan hanya merupakan hubungan transaksional 

dimana karyawan hanya akan melakukan pekerjaan apabila mendapatkan untung 

yang setimpal sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan. 

Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi bersedia bekerja melebihi 

kondisi sebelumnya, bangga menceritakan perusahaan mereka kepada orang lain, 

bersedia menerima berbagai tugas, merasa ada kesamaan nilai dengan perusahaan, 

merasa terinspirasi dan memperhatikan nasib perusahaan secara keseluruhan. 

Sebaliknya, karyawan yang tidak loyal terhadap perusahaan ditandai dengan 

perasaan negatif seperti ingin meninggalkan perusahaan, merasa bekerja di 

perusahaan lain lebih menguntungkan, tidak merasakan manfaat dari perusahaan 

dan menyesali keputusan mereka bergabung dengan perusahaan. 

Loyalitas tumbuh karena karyawan diberikan kesempatan untuk 

berkembang. Perusahaan tidak semata-mata meminta karyawan untuk bekerja 
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keras, akan tetapi perusahaan harusnya memberikan kesempatan untuk mengasah 

diri, baik secara formal melalui program pelatihan maupun secara informal 

melalui coaching dan mentoring. Karyawan juga dihargai dengan diberikan 

promosi dan kedudukan yang lebih tinggi kalau dianggap mampu dan pantas. 

Adapun menurut Nitisemito (1996 : 102) dalam Nuravia Aprilia (2010)  

faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut, antara lain kepuasaan kerja. 

Kepuasan kerja menurut Martoyo adalah keadaan emosional karyawan dimana 

terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa karyawan dari 

perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan 

oleh karyawan yang bersangkutan. Nilai balas jasa yang berhubungan dengan 

pekerjaan karyawan yang melibatkan aspek-aspek seperti : pekerjaan itu sendiri, 

gaji/insentif, promosi pekerjaan, kepenyeliaan/supervisi dan rekan kerja/kolega. 

(Luthans : 2005). 

Manusia sebagai sumber daya manusia, secara umum dalam hidupnya 

mencari kebahagiaan yang merupakan sinonim dari kepuasan hidup. Menurut 

kamus pintar (Gayo, 2004) kebahagiaan adalah keadaan sejahtera dan kepuasan 

hati, yaitu kepuasan yang menyenangkan yang tumbuh bila kebutuhan dan 

harapan tertentu individu terpenuhi. Semua periode dalam kehidupan kebahagiaan 

terpengaruhi oleh sejumlah faktor. Dalam bekerja bentuk kebahagiaan adalah 

kepuasan.  

Sedangkan bentuk kepuasan kerja karyawan bisa tergambarkan melalui 

loyalitas yang merupakan suatu dasar bagi seorang karyawan untuk dapat 

bertahan dan memberikan pengabdian. Semakin banyak karyawan yang mengabdi 
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dan memberikan kontribusi yang terbaik dalam setiap menjalankan aktivitas 

kerjanya, sudah dapat dipastikan semakin kuat perusahaan itu untuk dapat 

bertahan. 

Menurut Luthans (2006 : 243) bahwa kepuasan kerja dapat berfungsi 

untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan. Dimana loyalitas kerja karyawan di PT.Arthawena sendiri dinilai 

penting karena ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang sebagai 

penggerak dalam suatu perusahaan, apabila sumber daya tidak bisa loyal kepada 

perusahaan sudah dipastikan perusahaan itu tidak akan bisa berjalan lancar sesuai 

dengan visi dan misi dari suatu perusahaan tersebut.  

Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Pengaruh Kepuasan kerja Terhadap Loyalitas 

Karyawan” 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka masalah-masalah 

yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

 1. Bagaimana kepuasan kerja pada PT.Arthawenasakti Gemilang ? 

 2. Bagaimana loyalitas karyawan pada PT.Arthawenasakti Gemilang ? 

 3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan pada PT. 

Arthawenasakti Gemilang ? 

C. BATASAN MASALAH 

  Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas, Adapun batasan masalah 

pada penelitian ini adalah teori kepuasan kerja (X) menurut Luthans yaitu 
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Pekerjaan itu sendiri, Gaji/Insentif, Kesempatan mendapat promosi, Supervisi, 

Kolega/Rekan kerja serta teori tentang loyalitas karyawan (Y) menurut Gibson 

yaitu perasaan manunggal dengan perusahaan, perasaan terlibat dalam tugas dan 

kewajiban perusahaan, perasaan setia/loyal kepada perusahaan. Untuk obyek nya 

peneliti membatasi hanya 38 karyawan pada PT.Arthawenasakti Gemilang. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja pada PT. Arthawenasakti Gemilang 

 2. Untuk mendeskripsikan loyalitas karyawan pada PT.Arthawenasakti 

Gemilang 

 3. Untuk menganalisis pengaruh signifikansi kepuasan kerja terhadap loyalitas 

karyawan pada PT.Arthawenasakti Gemilang 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 1. Bagi Perusahaan 

  Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pihak perusahaan mengenai masalah yang berhubungan  kepuasan kerja 

terhadap loyalitas karyawan. 

 2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan sumber 

informasi mengenai hal-hal tertentu yang dapat juga dijadikan referensi dan 

perbandingan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian dengan 

topik yang sama. 

 


