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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

  Pada jaman global sekarang ini seluruh perusahaan baik jasa maupun 

perusahaan dagang dituntut untuk lebih dapat bersaing satu sama lain agar tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Berbagai cara dilakukan 

perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam 

mencapai keunggulan bersaing perusahaan tidak hanya melihat faktor dari 

eksternal saja melainkan harus dapat melihat faktor internal perusahaan. Faktor 

internal perusahaan dalam pencapaian keunggulan bersaing adalah memiliki 

sumber daya manusia yang unggul agar dalam menjalankan aktifitas yang ada di 

dalam perusahaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.  

  Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan, dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan 

karyawan-karyawan yang unggul. Agar mendapatkan karyawan yang benar-benar 

unggul perusahaan harus menyadari bahwa setiap karyawan selalu dan pasti 

menginginkan apa yang terbaik dan memuaskan dirinya. Keinginan itu tidak akan 

berhenti sampai karyawan benar-benar merasa puas. Melihat kondisi yang seperti 

itu, perusahaan berkewajiban untuk dapat memenuhi keinginan dan harapan 

karyawannya. Walaupun terkadang berbagai cara telah diterapkan, masih saja 

dianggap kurang dan tidak memuaskan bagi karyawan.  
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  Berbagai cara telah diterapkan perusahaan untuk dapat memenuhi 

keinginan dan harapan karyawan, disisi lain perusahaan pun memiliki keinginan 

dan harapan. Dengan perusahaan memperhatikan karyawan diharapakan 

karyawan yang ada memliki loyalitas terhadap perusahaan sebab loyalitas 

karyawan terhadap perusahaan merupakan kunci ke arah peningkatan kualitas 

kerja dan pencapaian tujuan organisasi perusahaan.  

  Menurut Gibson (2001) mengatakan bahwa loyalitas karyawan merupakan 

rasa keterikatan, rasa identifikasi, dan keterlibatan yang dinyatakan oleh seseorang 

karyawan terhadap perusahaan. Karyawan yang memiliki loyalitas tinggi berusaha 

bersedia bekerja melebihi kondisi sebelumnya, berusahabekerja sama dan 

bertanggung jawab dengan perusahaan atau orang lain dalam menyelesaikan 

pekerjaan, semaksimal mungkin untuk mematuhi segala peraturan perusahaan 

karena adanya rasa memilki dan keterikatan terhadap perusahaan. Adanya rasa 

keterilibatan karyawan terhadap perusahaan terlihat dari karyawan mampu 

mempertahankan dan mengembangkan citra perusahaan serta menciptakan rasa 

aman dalam diri karyawan.     

  Adapun menurut Nitisemito (1996 : 102)faktor-faktor yang mempengaruhi 

loyalitas tersebut, antara lain kepuasaan kerja. Kepuasan kerja timbul atas 

dorongan perusahaan untuk memenuhi keinginan dan harapan karyawan demi 

tercapainya kepuasan kerja, sehingga nantinya akan membentuk komitmen dari 

karyawan tersebut terhadap perusahaan tempat mereka bernaung. Jika perusahaan 

telah dapat memberikan keinginan dan harapan karyawan secara otomatis pula 
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perusahaan telah mendapatkan karyawan yang setia, berusaha keras untuk 

mencapai tujuan perusahaan dan percaya pada nilai-nilai perusahaan.  

  Hal ini terbukti oleh penelitian yang dilakukan oleh Chrismasanti (2005) 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas 

karyawan pada perusahaan. Ini berarti, jika kepuasan kerja meningkat maka 

loyalitas karyawan pada perusahaan juga akan meningkat.  

 Menurut Hariandja (2002) kepuasan kerja merupakansejauh mana individu 

merasakan secara positif dan negatif berbagai macam faktor atau dimensi dari 

tugas-tugas dalam pekerjaannya. Merasakan hal yang positif dalam pekerjaan dan 

lingkungan kerja sepeti persepsi terhadap rekan kerja yang mendukung, persepsi 

dari adanya promosi, persepsi terhadap gaji yang adil serta persepsi terhadap 

atasan dalam mengarahkan karyawan untuk dapat melaksanakan pekerjaanya. 

Sedangkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan akan menimbulkan perasaan yang 

negatif pula, seperti adanya keinginan untuk ketidakhadiran dalam bekerja, 

perasaan kerja yang menurun, keterlibatan dalam pekerjaan yang kurang dan 

dapat berakhir keinginan untuk keluar dari perusahaan.Pada dasarnya Kepuasan 

kerja akan berbeda pada masing-masing individu.Sangat sulit untuk mengetahui 

ciri-ciri kepuasan dari masing-masing individu. 

  Berdasarkan kenyataan dilapangan dan juga berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti, ada banyak fenomena yang terjadi pada Taman 

Rekreasi Sengkaling Malang diantaranya adalah adanya dari beberapa karyawan 

yang berhubungan dengan rasa keterikatan karyawan. Karyawan merasa dapat 

bekerja sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa perlu adanya bantuan dari 
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rekan kerja padahal perusahaan menuntut karyawannya untuk dapat saling bekerja 

sama.  Rasa keterlibatan karyawan pada perusahaan, terlihat dari adanya beberapa 

karyawan dalam rasa menjaga perusahaan yang masih dirasakan kurang 

maksimal, dalam bekerja karyawan seharusnya berusaha dengan sebaik-baiknya 

demi kemajuan bersama.Semua hal tersebut merupakan upaya yang dapat 

mempengaruhi loyalitas karyawan terhadap perusahaan.Hal-hal tersebutdapat 

terjadi karena adanya pandangan atau persepsi yang negatif dari karyawan dengan 

apa yang dilakukan oleh perusahaan dengan demikian akan menimbulkan 

ketidakpuasan karyawan terhadap apa yang diberikan perusahaan. Taman 

Rekreasi Sengakling sendiri dalam pemenuhan keinginan karyawan terlihat 

kurang dengan tidak adanya promosi jabatan, pekerjaan yang dikerjakan dirasa 

monoton atau itu-itu saja walaupun dalam pemberian gaji atau imbalan dirasakan 

puas oleh karyawan, atasan dapat berbaur dengan karyawan dan lingkungan kerja 

yang kondusif. 

  Dari fenomena tersebut dan dari berbagai penjelasan di atas serta 

didasarkan pada penelitian-penelitian yang ada peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Loyalitas Karyawan Taman Rekreasi Sengkaling (PT. Taman Bentoel)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

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

masalah yang akan diidentifikasi adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada Taman Rekreasi Sengkaling 

(PT. Taman Bentoel) ? 
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2. Bagaimana loyalitas karyawan pada Taman Rekreasi Sengkaling (PT. 

Taman Bentoel) ? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

karyawan Taman Rekreasi Sengkaling (PT. Taman Bentoel) ? 

 

C. BATASAN MASALAH 

  Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus dan mendalam. Untuk 

menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian, maka peneliti memberikan 

batasan masalah bahwa penelitian ini hanya memfokuskan pada karyawan tetap 

yang memliki lama masa jabatan di atas lima tahun karena berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada perusahaan dapat dikatakan 

bahwa karyawan dengan masa kerja lima tahun adalah karyawan lama. Dalam 

penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepuasan kerja menurut Hariandja 

(2002)yang meliputipersepsi terhadap gaji, persepsi terhadap pekerjaan, persepsi 

dari atasan, persepsi terhadap rekan kerja, persepsi terhadap promosi, dan persepsi 

terhadap lingkungan. 

  Menurut Gibson dan Donelly (1993) keloyalan kepada perusahaan 

mencakup tiga sikap perasaan manunggal dengan perusahaan, perasaan terlibat 

dalam tugas dan kewajiban perusahaan, perasaan yang setia/loyal kepada 

perusahaan. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja pada karyawan Taman Rekreasi 

Sengkaling (PT. Taman Bentoel) 
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2. Untuk mendeskripsikan loyalitas pada Taman Rekreasi Sengkaling (PT. 

Taman Bentoel) 

3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh kepuasan kerja terhadap 

loyalitas karyawan Taman Rekreasi Sengkaling (PT. Taman Bentoel). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 

dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain :  

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah atau memperkaya wawasan 

dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penerapan manajemen sumber 

daya manusia.  

2. Bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan evalusasi untuk 

dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.  

3. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

kajian dan bahan pembanding serta dasar penelitian lebih lanjut khususnya 

yang berhubungan dengan pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas 

karyawan. 

 


