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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan memiliki berbagai sasaran yang akan diraih guna 

mencapai tujuan perusahaan. Sasaran-sasaran itu akan dapat tercapai melalui 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan cara melibatkan aspek-aspek sumber 

daya yang terdapat di perusahan tersebut. Salah satu sumber daya yang paling 

utama didalam sebuah perusahaan adalah sumber daya manusia yang disebut 

sebagai modal intelektual (intelectual capital) dikarenakan manusia di dalam 

sebuah perusahan merupakan bagian terbesar yang mempengaruhi tujuan suatu 

perusahaan melalui produktivitas dan kinerja kerja yang optimal. Salah satu hal 

penting dalam proses mencapai tujuan tersebut adalah perusahaan dapat 

menciptakan kepuasaan kerja bagi para karyawannya.  

Menurut Handoko (2000), iklim organisasional memberikan suatu 

lingkungan kerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi orang-orang 

dalam perusahaan, dimana ini selanjutnya akan mempengaruhi kepuasaan kerja 

karyawan. Beliau juga mengatakan bahwa manajer harus bisa menciptakan 

kondisi yang mendorong karyawan agar bisa mempertahankan produktivitas dan 

kinerja karyawan, kinerja yang baik dari karyawan sangat diperlukan bagi 

kelangsungan aktivitas yang ada dalam perusahan. Kepuasan kerja secara umum 

menyangkut kondisi perasaan atau emosi seseorang terhadap pekerjaan. Seseorang 

yang puas dengan pekerjaannya dapat dicerminkan sikap positif atau perasaan senang 
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terhadap tugas pekerjaan. Selain itu dalam bekerja ditunjukkan adanya gairah dan 

semangat kerja, disiplin dan sebagainya.  

Menurut Hariandja (2009: 290) kepuasan kerja didefinisikan sejauh mana 

individu merasakan secara positif atau negatif berbagai macam faktor atau dimensi 

dari tugas-tugas dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja menitikberatkan pada perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat dicerminkan dari perasaan senang atau 

tidak senang terhadap pekerjaan. Karyawan yang puas dengan pekerjaanya apabila 

mereka merasa senang terhadap pekerjaannya, demikian sebaliknya karyawan yang 

tidak puas dengan pekerjaannya cenderung merasa tidak senang terhadap 

pekerjaannya.  

Kepuasan kerja adalah hal penting yang dapat mempengaruhi produktifitas 

karyawan, sebagai karyawan yang memiliki kepuasan yang tinggi akan memandang 

pekerjaannya sebagai hal yang menyenangkan berbeda dengan karyawan yang 

memiliki kepuasan yang rendah ia akan menilai pekerjaannya sebagai hal yang 

membosankan. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja karyawan dalam 

mendukung tingginya produktivitas perusahaan, dan untuk mencapai kepuasan itu 

sendiri dilakukan dengan terpenuhinya faktor-faktor kepuasan kerja yang diharapkan 

akan tercipta kepuasan kerja karyawan dan akan bersikap lebih baik lagi terutama 

dalam hal pekerjaan dan dapat bekerja lebih produktif dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

 Sehingga dalam penelitian ini ingin menganalisis faktor-faktor kepuasaan 

kerja karyawan di Taman Rekreasi Sengkaling Malang. Taman Rekreasi Sengkaling 

sendiri memiliki misi meningkatkan jumlah pengunjung, memberdayakan sumber 

daya manusia dan pemenuhan target jumlah pengunjung. Salah satu cara untuk 
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mencapai misi tersebut adalah memperhatikan sumber daya manusia karyawan 

yang ada. Oleh sebab itu, para karyawan di Taman Rekreasi Sengkaling Malang 

ini di tuntut untuk memberikan pelayanan yang senyaman mungkin, disiplin 

waktu,  dan mampu menanggapi keluhan-keluhan pengunjung. Hal ini tidak akan 

terlaksana apabila individu setiap karyawan tidak memiliki kepuasaan atas 

pekerjaan mereka. Karena kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi misi dari perusahaan. 

 Dalam melihat kenyataan dilapangan, fenomena di Taman Rekreasi 

Sengkaling mengenai kepuasan kerja, terlihat para karyawan sangat merasa 

nyaman bekerja diperusahan tersebut, terbukti bahwa masa kerja rata-rata 

karyawan tetap di Taman Reakreasi Sengkaling selama kurang lebih 10 tahun. 

Menurut pendapat Mangkunegara (2002:117) bahwa ada kecendrungan pegawai 

yang lebih tua merasa puas dari pada pegawai yang berumur relative muda. 

 Hal ini diasumsikan bahwa pegawai yang lebih tua lebih berpengalaman 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan. Para karyawan juga tidak pernah 

mengeluh mengenai perintah, aturan dan kebijakan yang dilakukan oleh 

pemimpin perusahan tersebut. Di Taman Rekreasi Sengkaling Malang karyawan 

tetap sebagai sampel dalam penelitian ini  kebanyakan berusia 35 tahun keatas, 

dan masa kerjanya kurang lebih 10 tahun keatas. Sehingga dapat disimpulkan 

kebanyakan karyawan tetap telah menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan 

kerja. Sehingga dapat disimpulkan mereka telah memiliki kepuasan dalam 

bekerja.  
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Dari hasil wawancara beberapa karyawan pada Taman Rekreasi 

Sengkaling yang dilakukan oleh peneliti dapat menggambarkan bahwa kepuasan 

kerja di dalam perusahaan berdasarkan adanya sikap yang dimiliki karyawan 

tentang pekerjaan mereka. Hal tersebut merupakan hasil dari persepsi mereka 

tentang pekerjaan mereka. Karyawan yang bekerja dituntut untuk dapat saling 

berusaha semaksimal mungkin agar dapat mematuhi peraturan yang berlaku di 

perusahaan namun apabila karyawan belum dapat mematuhi dan melanggar 

peraturan tersebut perusahaan akan langsung bertindak dengan ketentuan yang 

berlaku di perusahaan. Dalam melakukan tugas pekerjaannya, karyawan yang 

akan merasakan puas apabila tugas yang diberikan sudah dapat diselesaikan 

dengan baik dan terpenuhinya kebutuhan mereka di perusahaan. Dengan melihat 

sikap kepuasan di atas tentunya akan sangat dipengaruhi oleh faktor kepuasan 

kerja yang diterima oleh karyawan yang terdiri dari gaji, pekerjaan itu sendiri, 

rekan sekerja, atasan, promosi, dan lingkungan kerja. 

 Faktor-faktor yang menyebabkan kepuasaan kerja karyawan sangat beragam, 

karena kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi 

dirinya. Menurut Hariandja (2009:291) mengklasifikasikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yang berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu: Gaji, 

Pekerjaan itu sendiri, Rekan sekerja, Atasan, Promosi,  Lingkungan kerja. Dari 

faktor yang pertama yakni faktor gaji. Gaji yang ditetapkan perusahaan merupakan 

salah satu sumber kepuasan bagi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan 

pada dasarnya mempunyai serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi. Gaji yang 
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diterima setiap bulan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. 

Karyawan pada umumnya mengharapkan gaji yang ditetapkan secara adil dan 

memadai untuk mencukupi kebutuhan setiap bulannya.  

 Tercukupinya kebutuhan primer tersebut akan berdampak pada rasa puas 

dalam bekerja, sehingga karyawan dapat bersemangat dalam bekerja dan pada 

akhirnya akan mendukung tingkat produktivitas perusahaan pada rasa puas dalam 

bekerja. Faktor yang kedua adalah faktor pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan itu sendiri 

bagi karyawan merupakan pekerjaan yang memberikan tugas yang menarik, 

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung jawab.  

 Menurut Gilmer bahwa atribut pada pekerjaan yang mensyaratkan 

ketrampilan tertentu, sukar dan mudahnya pekerjaan serta kebanggaan akan tugas 

akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja. Pada umumnya karyawan 

yang tidak baik, tidak menginginkan pekerjaan yang menantang dan tidak 

menginginkan patah semangat dalam bekerja Faktor berikutnya adalah rekan kerja 

atau seseorang yang senantiasa berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan. 

Seseorang dapat merasakan rekan kerjanya sangat menyenangkan atau tidak 

menyenangkan, merasa nyaman atau tidak nyaman. Hal itu nantinya akan 

mempengaruhi rasa kepuasan dalam melakukan pekerjaan.  

Kemudian faktor atasan, atasan adalah seseorang yang senantiasa 

memberikan perintah, atau petunjuk dalam pelaksanaan kerja. Cara-cara atasan 

dalam sehari-hari ditempat kerja bisa akan menyenangkan ataupun tidak 

menyenangkan bagi seseorang atau karyawan hal ini dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja. Faktor promosi, faktor promosi maksudnya adalan ada sebuah 

kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan jabatan di tempat ia 
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bekerja. Seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk naik 

jabatan atau tidak ini juga mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. 

Faktor lainnya adalah lingkungan kerja dimana karyawan memerlukan  

lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi ataupun untuk memudahkan 

mengerjakan tugas dengan baik. Apabila kondisi kerja didalam perusahaan telah 

dirasakan cukup baik maka karyawan akan bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. Maka dapat disimpulkan lingkungan kerja yang baik akan mendukung 

efektifitas pekerjaan para karyawan secara sosial akan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan.   

Berdasarkan teori Hariandja (2009:291) tentang faktor-faktor kepuasan 

yang terdiri dari gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan kerja, atasan, promosi, dan 

lingkungan kerja. Fenomena yang terjadi untuk mengukur kepuasan kerja 

karyawan di Taman Rekreasi Sengkaling Malang dengan melihat enam faktor 

tersebut yakni sikap terhadap gaji, sikap terhadap pekerjaan sendiri, sikap 

terhadap rekan kerja, sikap terhadap atasan, sikap terhadap promosi, dan sikap 

terhadap lingkungan kerja. Oleh sebab itu  sehubungan dengan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ ANALISIS PENGARUH 

FAKTOR- FAKTOR KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA TAMAN 

REKREASI SENGKALING MALANG” 
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B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang? 

2. Bagaimana faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari gaji, pekerjaan 

itu sendiri, rekan sekerja, atasan, promosi, dan lingkungan kerja pada 

karyawan Taman Rekreasi Sengkaling Malang? 

3. Apakah ada pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari 

gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan sekerja, atasan, promosi, dan 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Taman 

Rekreasi Sengkaling Malang? 

C. Batasan Penelitian 

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut Hariandja 

(2001:291) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

Gaji, Pekerjaan itu sendiri, Rekan sekerja, Atasan, Promosi,  dan 

Lingkungan kerja. 

2. Karyawan yang diteliti atau sampel penelitian adalah karyawan tetap 

di Taman Rekreasi Sengkaling Malang. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk menganalisis kepuasan kerja karyawan pada Taman 

Rekreasi Sengkaling Malang. 

b. Untuk menganalisis faktor-faktor kepuasan kerja yang terdiri dari 

gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan sekerja, atasan, promosi, dan 

lingkungan kerja pada karyawan Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang. 

c. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja yang 

terdiri dari gaji, pekerjaan itu sendiri, rekan sekerja, atasan, 

promosi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

di Taman Rekreasi Sengkaling Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

mengenai hal-hal dan juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

kepuasan kerja karyawan pada Taman Rekreasi Sengkaling 

Malang. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan tambahan acuan 

dalam penelitian selanjutnya 

 


