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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Dalam setiap perusahaan, peranan sumber daya manusia menempati 

posisi yang sangat penting diantara sumber daya lainnya. Perusahaan yang 

bergerak dalam bidang industri maupun jasa pada dasarnya bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan yang optimal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 

perusahaan membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat 

dipastikan perusahaan tidak akan mampu bertahan lama, karena sumber 

daya manusia sebagai pelaksana dalam perusahaan tidak bekerja secara 

maksimal. 

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam 

perusahaan dan membuat sumber daya lainnya bekerja. Semua tindakan 

yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai dan ditentukan oleh manusia 

yang menjadi anggota perusahaan serta tergantung pada kemampuan, 

motivasi dan efektifitas organisasi manusianya. Oleh karena itu bagian 

personalia menjadi bagian yang cukup penting di dalam perusahaan. 

Manusia merupakan salah satu faktor yang selalu ada di dalam organisasi. 

Mereka merupakan sumber daya yang mempunyai perasaan, akal, harapan, 

keinginan, dan tujuan-tujuan pribadi. Mereka membuat tujuan, inovasi, dan 

berusaha untuk mencapai tujuan. 
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Sumber daya manusia dalam suatu peruasahaan sangat penting 

keberadaannya karena mereka memberikan kontribusi yang vital terhadap 

efisiensi dan produktivitas organisasi dalam membentuk dan mencapai 

setiap tujuan perusahaan. Oleh karena itu manusia-manusia yang terdapat di 

dalam perusahaan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian dan perlakuan 

yang wajar dan adil dari perusahaan yang bersangkutan. Manusia tidak 

hanya menikmati hasil atau jasa dihasilkan oleh suatu organisasi atau 

perusahaan tetapi mereka juga merupakan bagian yang utama dalam suatu 

proses input menjadi output. Sumber daya manusia mempunyai dampak 

yang lebih langsung pada kesejahteraan perusahaan suatu bisnis operasi.  

Perusahaan tidak akan dapat memaksimalkan produktivitas dan labanya 

tanpa adanya karyawan yang berkompeten dan berdedikasi terhadap 

keinginan dan tujuan perusahaan. 

Tenaga kerja sebagai sumberdaya manusia merupakan salah satu 

faktor produksi yang sangat penting, sehingga perlu mendapatkan perhatian 

yang cukup. Dewasa ini, masalah tenaga kerja menjadi suatu hal yang 

menarik untuk dijadikan bahan perbincangan, terutama berkaitan dengan 

kepuasan kerja karyawan dalam pekerjaan, karena kepuasan kerja 

bermanfaat bagi individu, industri, dan masyarakat. 

Mengingat kepuasan kerja adalah hal penting yang dapat 

mempengaruhi produktivitas karyawan, sebagai karyawan yang memiliki 

kepuasan yang tinggi akan memandang pekerjaannya sebagai hal yang 

menyenangkan, berbeda dengan karyawan yang memiliki kepuasan kerja 
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yang rendah, ia akan melihat pekerjaannya sebagai hal yang menjemukan 

dan membosankan sehingga karyawan tersebut bekerja dengan keadaan 

yang terpaksa. Disamping memberikan perhatian terhadap kepuasan kerja 

karyawan, perusahaan juga memiliki tanggung jawab yang terkait dengan 

peningkatan kemampuan dan kemajuan perusahaan. Pada dasarnya suatu 

perusahaan merupakan kerja sama antara perusahaan dengan karyawan, 

yang terarah pada pertumbuhan perusahaan. Jadi, apabila suatu perusahaan 

ingin meningkatkan kinerja karyawan, maka harus dapat menciptakan 

kondisi lingkungan kerja yang menyenangkan seperti pemberian gaji yang 

adil, pengawasan yang baik, adanya jaminan kompensasi lain yang 

memadai. Munandar (2001:357) menyatakan bahwa faktor- faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja meliputi intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, 

rekan sejawat, dan kondisi kerja. 

Pabrik sepatu Progress merupakan salah satu perusahaan sepatu yang 

terdapat di Kota Mojokerto. Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi 

yang dimiliki para karyawan, pemilik selalu berupaya untuk memberikan 

jaminan atas kepuasan kerja para karyawan. Selama ini dalam bekerja di 

perusahaan para karyawan merasakan kurang mendapatkan kepuasan secara 

maksimal, sehingga mereka merasakan bahwa apa yang diberikan kepada 

perusahaan kurang memberikan imbalan sesuai dengan harapan. Kondisi 

tersebut menjadikan para karyawan kurang memiliki motivasi untuk bekerja 

di perusahaan, hal tersebut dibuktikan dengan semakin meningkatnya 

jumlah karyawan yang absen dalam bekerja. 
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Apabila dikaitkan dengan tingkat kepuasan kerja para karyawan 

dalam bekerja di perusahaan dapat diketahui bahwa adanya kecenderungan 

penurunan atas kepuasan dalam bekerja di perusahaan. Hasil tersebut 

didasarkan dari hasil survey awal melalui wawancara kepada 20 orang 

karyawan. Dari hasil penyebaran tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 

70% karyawan sering meninggalkan pekerjaannya, dengan berbagai alasan. 

Alasan yang paling banyak yaitu karyawan bekerja ditempat lain ketika ada 

yang menawarkan pekerjaan dengan gaji atau upah yang lebih tinggi. 

Kondisi tersebut dapat mencerminkan tingkat kepuasan para karyawan 

dalam bekerja di perusahaan. 

Apabila ditinjau dari intrinsik pekerjaan menunjukkan bahwa selama 

ini perusahaan tidak menetapkan bagian khusus sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki oleh karyawan. Jadi seluruh karyawan harus bekerja sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan persahaan. Pertimbangan perusahaan yaitu 

pihak manajemen berharap agar seluruh karyawan memiliki kemampuan 

secara merata dari seluruh bidang kerja yang ada. Kenyataan tersebut 

menunjukkan bahwa para karyawan tidak memiliki wewenang untuk 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Perusahaan 

selama ini menerapkan sistem pesanan sehingga para karyawan harus 

memenuhi target atau pesanan yang ada sehingga pada waktu-waktu tertentu 

para karyawan merasa terbebani atas pekerjaan yang harus diselesaikan 

terutama ketika jumlah pesanan tinggi. 
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Namun demikian selama ini besarnya gaji atau upah yang diberikan 

belum sesuai dengan keinginan atau tingkat kebutuhan para karyawan. 

Pemilik memberikan upah kepada karyawan yaitu berkisar antara Rp. 

150.000,- sampai Rp.200.000,- dan hal tergantung jumlah produk yang 

dihasilkan. Penetapan jumlah upah tersebut masih dirasakan kurang dalam 

memenuhi kebutuhan para karyawan dan apabila diakumulasikan per 

bulannya jumlah tersebut masih di bawah ketentuan UMR Kota Mojokerto 

yaitu sebesar Rp.950.000,-. Perusahaan juga menerapkan sistem lembur 

apabila terdapat peningkatan permintaan produk, sistem lembur yang 

ditetapkan yaitu tetap berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan tanpa 

adanya tambahan uang lembur dan karyawan hanya mendapatkan jatah 

makan sekali dan kebijakan tersebut dirasakan memberatkan bagi karyawan. 

Pimpinan perusahaan selama ini selalu berupaya untuk 

memaksimalkan kemampuan yang dimiliki para karyawan yaitu dengan 

memberikan arahan dan pengawasan secara langsung ketika para karyawan 

bekerja. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka untuk memberikan 

dukungan atas pencapaian target kerja yang telah ditetapkan. Apabila 

dihubungkan dengan kondisi rekan kerja menunjukkan bahwa selama ini 

para karyawan merasa nyaman dalam menjalin hubungan kerja antar 

karyawan. Adanya rekan kerja yang mendukung tersebut memberikan 

pengaruh terhadap upaya para karyawan untuk mencari pekerjaan yang lebih 

sehingga menjadikan para karyawan memiliki kepedulian yang tinggi 

dengan sesama rekan kerja. 
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Apabila dikaitkan dengan kondisi kerja maka menunjukkan bahwa 

selama ini perusahaan selalu menyediakan fasilitas kerja yang mencakup 

mengenai fasilitas ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, dimana setiap 

ruangan terdapat minimal 2 ventilasi dan perusahaan menyediakan fasilitas 

parkir yang memadai untuk seluruh karyawan. Beberapa kondisi tersebut 

menjadikan karyawan tidak memiliki kepuasan secara maksimal dalam 

bekerja di perusahaan. Berdasarkan latar belakang penelitian maka judul 

dalam penelitian ini yaitu: “Pengaruh Intrinsik Pekerjaan, Gaji, 

Penyeliaan, Rekan Sejawat, dan Kondisi Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan Pabrik Sepatu Progress Mojokerto” 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat disusun 

rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan 

kondisi kerja pada pabrik sepatu Progress Mojokerto ? 

b. Bagaimanakah kepuasan kerja karyawan pada pabrik sepatu Progress 

Mojokerto ? 

c. Apakah intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi 

kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pabrik sepatu 

Progress Mojokerto? 

d. Dari intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja 

apakah yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pabrik sepatu Progress Mojokerto? 
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C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi 

dan variabel kepuasan meliputi intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan 

sejawat, dan kondisi kerja. 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan 

sejawat, dan kondisi kerja pada pabrik sepatu Progress Mojokerto. 

2. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan pada pabrik sepatu 

Progress Mojokerto. 

3. Untuk mendeskripsikan intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan 

sejawat, dan kondisi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

pabrik sepatu Progress Mojokerto. 

4. Untuk mendeskripsikan dari intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan 

sejawat, dan kondisi kerja yang berpengaruh dominan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pabrik sepatu Progress Mojokerto 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaaan, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang 

dapat dipertimbangkan bagi perusahaan khususnya tentang kepuasan kerja 

karyawan. 

2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan, 

referensi, perbandingan, serta sebagai acuan bagi pihak yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan. 


