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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Semakin berkembangnya industri sekarang ini mengakibatkan turut 

berkembangnya tingkat persaingan diantara industri satu dengan yang lainnya, 

dengan kata lain perusahaan harus mampu menyiapkan segala komponen yang 

dibutuhkan dalam menghadapi persaingan tersebut. Salah satu  kunci dalam 

mengembangkan  organisasi yang efektif dan efisien adalah bagaimana cara 

organisasi tersebut, menggunakan sumber daya manusia yang ada, karena 

tenaga kerja merupakan faktor penggerak dari keseluruhan aktivitas. 

Pembinaan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal akan 

dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, sehat fisik maupun mental 

serta keterampilan yang tinggi.  

Untuk beberapa alasan, mungkin pimpinan dalam suatu perusahaan 

tertarik dalam memperhatikan masalah - masalah tentang kepuasan kerja para 

para pegawainya atau karyawannya. Masalah ini sangatlah penting di dalam 

suatu perusahaan, karena karyawan akan merasa terperhatikan oleh 

perusahaan, sehingga tuntutannya akan menjadi sebuah kebutuhan bagi 

karyawan itu sendiri serta hal itu juga bisa mempengaruhi komitmen mereka 

terhadap pekerjaan itu sendiri, dan kemauan untuk bekerja lebih baik sehingga 

tercipta kreativitas dan fleksibilitas 

Kepuasan kerja di banyak perusahaan kurang mendapat perhatian 
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serius bahkan tidak jarang usaha - usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja 

mendapat tantangan dari beberapa pihak di dalam perusahaan. Salah satu 

persoalan yang mendapat perhatian dalam setiap organisasi adalah bagaimana 

memahami kebutuhan dan kepuasan dari setiap individu yang akan menjadi 

salah satu penentu keberhasilan suatu organisasi, sebab dalam kenyataannya 

kepuasan dari setiap orang sulit sekali untuk dipahami, bagi karyawan sendiri 

kepuasan kerja muncul bila ada keuntungan yang dirasakan dari hasil 

pekerjannya. 

Namun demikian, rasa puas itu bukan keadaan yang tetap, karena 

dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar dirinya. Dapat diartikan bahwa setiap 

karyawan tentunya tidak saja menginginkan mereka bekerja tidak hanya untuk 

memenuhi tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada mereka, 

tetapi lebih daripada itu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan 

mendapatkan kepuasan dari hasil pekerjaannya adalah faktor yang tidak kalah 

pentingnya dengan masalah personalia yang lain. Pegawai akan merasa puas 

dalam bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek dirinya mendukung 

dan sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak mendukung, pegawai akan 

merasa tidak puas. Menurut teori motivasi-pemeliharaan Herzberg dalam 

bukunya Handoko (2001:259) faktor-faktor penyebab kepuasan mempunyai 

pengaruh pendorong bagi prestasi dan semangat kerja.  

Salah satu hal yang mendorong karyawan mau bekerja dengan baik 

dan berdedikasi adalah bila pekerjaan mereka diperhatikan, prestasi kerja, dan 

cara kerja mereka dihargai oleh manajemen dan bila pekerjaan atau jabatannya 
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disenangi maka akan menimbulkan kepuasan bagi karyawan itu sendiri. 

Menurut Gilmer dalam As’ad (1998:181) faktor-faktor penting yang 

mendorong kepuasan kerja adalah adanya kesempatan untuk maju, keamanan 

kerja, gaji, pengawasan, faktor intrinsik pekerjaan, kondisi kerja, komunikasi, 

fasilitas. Oleh karena itu pimpinan harus memikirkan dan mewujudkan 

bagimana kepuasan karyawan dapat memotivasi bagi diri karyawan sendiri, 

karena itu juga dapat berpengaruh kepada produktivitas dalam perusahaan.  

Lebih jauh dalam bukunya Robbins (1996:188) mengatakan bahwa 

jika anda melakukan suatu pekerjaan dengan baik maka anda merasa senang 

mengenai hal itu. Lagi pula dengan mengandaikan bahwa organisasi 

mengganjar produktivitas, produktivitas yang tinggi seharusnya meningkatkan 

pengakuan verbal, tingkat gaji anda, dan promosi. Ganjaran-ganjaran ini 

selanjutnya menaikkan tingkat kepuasan anda dengan pekerjaan ini. 

Sebagaimana diketahui bahwa antara orang satu dengan yang lainnya berbeda 

dalam hal keinginan dan pandangan, perbedaan inilah yang mungkin akan 

bertentangan di dalam kejadian maupun pekerjaan bahkan dalam 

hubungannya dengan orang lain. Akan hal-nya tingkat kepuasan yang 

diinginkan oleh setiap karyawan di dalam pekerjaannya, tentunya akan 

berbeda pula dimana itu akan berdampak pula pada masing-masing karyawan 

untuk lebih memaksimalkan hasil pekerjannya dan untuk memenuhi kepuasan 

yang mereka inginkan selain dari faktor luar tentunya.  

Untuk itulah, maka perlu mendeteksi faktor-faktor situasional yang 

mungkin saling mempengaruhi. terhadap produktivitas kerja karyawan di 



4 
 

dalam perusahaan. Demikian pula yang terjadi di CV. Mina Sejahtera mandiri 

Bangkalan, setelah sekian lama berdiri dan berkembang sampai saat ini 

tentunya CV. Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan tidak hanya tertuju pada 

bagaimana dapat mengembangkan usahanya serta dapat meningkatkan volume 

penjualannya dimana akan berakhir pada suatu peningkatan finansial. CV. 

Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan pada saat ini memproduksi produk berupa 

Garam dapur beryodium dan garam beryodium dengan kadar garam yang 

rendah. Di tengah persaingan bisnis garam yang meningkat di saat sekarang 

ini, tentunya kebutuhan akan ketersediaan produk garam sangat tinggi. 

Didalam bisnis garam terdapat persaingan yang sangat ketat walaupun banyak 

orang menganggap sepele bisnis tersebut. Di tengah tingginya persaingan 

perebutan pasar yang sangat ketat, perusahaan harus bisa menemukan celah 

untuk bisa memasarkan produk garamnya tersebut, tetapi tidak hanya strategi 

pemasaran saja yang dipakai akan tetapi harus diikuti dengan kualitas yang 

lebih baik pula dari produk tersebut. Kunci dari peningkatan kualitas produk 

itu sendiri adalah terletak pada kinerja karyawan, jika perusahaan mampu 

memberikan apa yang menjadi tuntutan bagi karyawan maka karyawan akan 

dapat pula memberikan apa yang diinginkan perusahaan yaitu peningkatan 

kinerja dimana akan berakhir pada mutu atau kualitas produk yang akan 

dihasilkan.  

Kesempatan untuk maju, di CV. Mina Sejahtera Mandiri tersebut 

biasanya dilakukan pengarahan secara langsung oleh pimpinan dalam hal ini 

adalah pemilik perusahaan sebagai pelaksana harian kepada karyawan dan 
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juga adanya pelaksanaan training yang dilakukan diluar perusahaan seperti 

mengikuti kursus atau pelatihan tentang ketrampilan, contohnya karyawan 

mengikuti training tentang pembuatan produk tani yang dihasilkan dari produk 

yang sudah ada dan produk tersebut mempunyai nilai jual yang lebih tinggi 

seperti pembuatan garam yang kadar gararnnya rendah. Dengan adanya 

training tersebut akan menambah ketrampilan atau skill dari para karyawan.  

Keamanan kerja, berkaitan dengan masalah keamanan kerja yang 

menyangkut keamanan fisik maupun non fisik seperti kelangsungan kerja 

karyawan di CV. Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan maka diberikannya 

jaminan kepada karyawan untuk tidak diberhentikan apabila mereka bekerja 

dengan baik dan tidak melakukan suatu kesalahan yang dapat merugikan 

perusahaan dan juga adanya pemberian pesangon bagi karyawan yang sudah 

habis masa kerjanya. Gaji, pemberian gaji yang diterapkan oleh CV. Mina 

Sejahtera Mandiri Bangkalan sudah sesuai. Dalam pemberian gaji pokok 

karyawan sudah sesuai UMR, dan apabila ada pennintaan pasar yang lebih 

maka perusahaan mengadakan kerja lembur. 

Pengawasan merupakan bentuk koreksi, di CV. Mina Sejahtera 

Mandiri Bangkalan pengawasan dilakukan dengan cara mengawasi dan 

mengoreksi cara kerja perbagian yang ada didalam perusahaan tersebut apakah 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan, bagian produksi diawasi oleh 

penyedia produksi. Kondisi kerja merupakan salah satu pendorong timbulnya 

rasa puas, pada CV. Mina Sejahtera Mandiri Bangkalan kondisi kerja cukup 

dimana terdapat cahaya yang cukup dan lingkungan kerja yang bersih tetapi 



6 
 

untuk temperaturnya bersuhu panas dikarenakan ventilasi udara kurang.  

Mengenai faktor intrinsik pekerjaan di CV. Mina Sejahtera Mandiri 

sudah diadakan penyeleksian terhadap pekerjaan yang akan diberikan kepada 

karyawan sehingga diharapkan karyawan akan mampu menyelesaikan 

tugasnya dengan baik, jadi ada kriteria tersendiri yang dijadikan dasar oleh 

pimpinan di dalam memberi tugas atau pekerjaan kepada karyawan. Pada CV. 

Mina Sejahtera Mandiri biasanya pimpinan sering melakukan komunikasi 

dengan para karyawan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh para 

karyawan apakah ada hambatan atau tidak ada. Dengan adanya komunikasi 

juga akan tercipta hubungan yang akrap antara rekan sekerja sehingga akan 

mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Adapun mengenai fasilitas 

sebagai upaya untuk mewujudkan rasa puas, mengenai masalah fasilitas di 

CV. Mina sejahtera Mandiri diberikan fasilitas kepada karyawan yaitu 

kendaraan angkutan yang menjemput dan mengantar pulang karyawan sampai 

rumah masing-masing tetapi fasilitas penunjang seperti masker dan penutup 

kepala masih belum ada. 

Apabila dikaitkan dengan kepuasan kerja para karyawan yang bekerja 

di perusahaan, dapat diketahui bahwa selama ini karyawan merasa puas dalam 

bekerja di perusahaan. Adapun untuk membuktikan kondisi tersebut maka 

dapat disajikan data mengenai perputaran tenaga kerja yang terjadi di CV. 

Mina sejahtera Mandiri lima tahun terakhir yang secara lengkap dapat 

disajikan pada tabel 1.  
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Tabel 1.1 

Perputaran Tenaga Kerja 
Pada CV. Mina sejahtera Mandiri Tahun 2006 -2010 

 
Tahun Jumlah Karyawan Masuk Jumlah Karyawan Keluar 
2006 12 6 
2007 13 5 
2008 15 3 
2009 11 2 
2010 15 2 

Sumber: CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan 

Berdasarkan data perputaran tenaga kerja tersebut maka dapat 

diketahui bahwa selama tahun 2006 sampai 2010 menujukkan adanya 

penurunan jumlah karyawan yang keluar. Adapun apabila dikaitkan dengan 

tingkat kehadiran para karyawan dalam bekerja di perusahaan menunjukkan 

bahwa para karyawan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam 

beke rja, dimana pada tahun 2011 tingkat absensi karyawan menunjukkan 

adanya penurunan. Untuk membuktikan kondisi tersebut maka disajikan data 

mengenai tingkat absensi karyawan tahun 2011, yang secara lengkap disajikan 

pada tabel 2. 

Tabel 1.2 
Tingkat Absensi Kerja Karyawan 

CV. Mina sejahtera Mandiri BangkalanTahun 2011 
Tahun Jumlah Karyawan Jumlah yang absen 

Januari 36 5 
Februari 38 6 
Maret 37 4 
April 36 6 
Mei 38 7 
Juni 35 4 
Juli 36 3 
Agustus 34 2 
September 35 1 

Sumber: CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan 
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Berdasarkan data pada tabel 1 dan 2 menunjukkan adanya penurunan 

perputaran tenaga kerja dan tingkat absensi yang terjadi, kondisi tersebut 

dapat mengindikasikan adanya kepuasan kerja dalam bekerja di perusahaan. 

Kenyataan tersebut dapat menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk 

mempertahankan tingkat kepuasan kerja para karyawan, dimana salah satunya 

yaitu dengan membeirkan jaminan kesejahteraan para karyawan dengan 

memberikan gaji atau upah yang layak serta membeirkan dukungan atas 

faktor yang lain dalam upaya menciptakan kepuasan karyawan.  

Dari penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

suatu permasalahan menjadi objek penelitian yang berjudul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN  

PADA CV. MINA SEJAHTERAH BANGKALAN”. 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1.  Faktor-faktor apakah yang menjadi faktor kepuasan kerja karyawan pada  

CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan? 

2.  Faktor manakah yang dominan menjadi kepuasan kerja karyawan pada 

CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan ?. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam pembahasan masalah tidak melebar dan sesuai dengan 

yang diinginkan, maka penulis menentukan batasan masalah yaitu terbatas 

pada faktor -faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan menurut 
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teori kepuasan dari Gilmer (1996), dan faktor -faktor tersebut adalah 

kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji pengawasan, faktor intrinsik 

pekerjaan, kondisi kerja, komunikasi, fasilitas dengan obyek penelitian yaitu 

khususnya karyawan bagian produksi. 

D. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :  

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi faktor kepuasan kerja 

karyawan pada CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan. 

b. Untuk mengetahui faktor yang dominan menjadi kepuasan kerja 

karyawan pada CV. Mina sejahtera Mandiri Bangkalan. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif 

berkaitan dengan faktor - faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan di dalam pemenuhan kebutuhan karyawan.  

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dan pengetahuan serta wawasan bagi 

peneliti selanjutnya. 


