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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Saat ini semakin disadari oleh banyak pihak bahwa dalam menjalankan 

suatu organisasi perusahaan dalam bidang sumber daya manusia merupakan 

unsur yang penting. Dengan menyadari bahwa sumber daya manusia itu cukup 

penting maka keberadaan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitasnya 

seharusnya didukung oleh sarana dan prasarana serta bentuk manajemen yang 

baik dan sesuai dengan harapan perusahan sehingga bisa dihindari rasa 

kecewa atau puas antara pihak karyawan dan perusahan. 

Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki kepuasan 

yang tinggi dalam bekerja. Namun, pada umumnya perusahaan tidak mampu 

membedakan mana karyawan yang puas dan mana yang tidak puas. Banyak 

perusahaan-perusahaan yang tidak menganggap karyawan sebagai investasi 

yang akan memberikan profit. Akibatnya, perusahaan menjadikan karyawan 

tak ubahnya seperti mesin tanpa memperhatikan kepentingan dan kebutuhan 

karyawan tersebut. Apabila terdapat karyawan yang puas dalam bekerja di 

perusahaan maka dengan sendirinya dapat memberikan jaminan bahwa 

aktivitas yang dilakukan karyawan di perusahaan telah sesuai dengan 

ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan. 

Kepuasan kerja merupakan fenomena penting dalam perusahaan, 

karena berkaitan dengan sikap karyawan atau perasaan seseorang terhadap 
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pekerjaan yang dihadapi. Kepuasan kerja yang tinggi diyakini dapat 

mendorong peningkatan kinerja karyawan, yang pada akhirnya akan 

meningkatkan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. Sebaliknya, 

kepuasan kerja yang rendah menimbulkan dampak negatif seperti bolos kerja, 

kerja lambat, mogok kerja, serta mereka lebih mudah meninggalkan 

perusahaan dan mencari kesempatan kerja diperusahaan lain dengan kata lain 

tingkat keluarnya karyawan cukup tinggi. 

Sebagai karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan 

memandang pekerjaannya sebagai hal yang menyenangkan, berbeda dengan 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang rendah, ia akan melihat 

pekerjaannya sebagai hal yang membosankan sehingga karyawan tersebut 

bekerja dengan keadaan yang terpaksa. Karyawan yang bekerja dengan 

keadaan terpaksa akan memiliki hasil kerja yang buruk dibanding dengan 

karyawan yang bersemangat tinggi.  

Apabila perusahaan memiliki karyawan yang mayoritas kepuasan 

kerjanya rendah, dapat dibayangkan tingkat produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan, dan ini akan sangat merugikan perusahaan. Itulah sebabnya 

dalam hal ini perusahaan perlu memperhatikan derajat kepuasan karyawannya 

dengan cara mengkaji ulang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja mempunyai banyak dimensi secara umum, menurut 

Robbins (2001:149) faktor penting yang mendorong kepuasan kerja yaitu 

kerja yang menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung 

rekan sekerja yang mendukung, oleh karena itu perusahaan harus memikirkan 
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dan mewujudkan bagaimana kepuasan karyawan sangat berpengaruh bagi diri 

karyawan dan perusahaan. 

Lebih jauh dari bukunya Robbins (2001:149) mengatakan bahwa jika 

anda melakukan suatu pekerjaan dengan baik maka anda merasa senang 

mengenai hal itu. Tingkat kepuasan yang diinginkan oleh setiap karyawan 

didalam pekerjaannya tentunya akan berbeda pula dimana itu akan berdampak 

pula pada masing-masing karyawan untuk lebih memaksimalkan hasil 

pekerjaanya dan untuk memenuhi kepuasan yang mereka inginkan selain dari 

faktor luar tentunya. Demikian pula yang terjadi di perusahan indah cemerlang 

setelah sekian lama berdiri dan berkembang sampai saat ini tentunya 

perusahaan tidak hanya tertuju pada bagaimana dapat mengembangkan 

usahanya. 

Mengenai kerja yang menantang yang dapat menciptakan kepuasan 

kerja para karyawan dimana karyawan diperusahan menyukai pekerjaan yang 

memberi mereka kesempatan dalam menggunakan ketrampilan dan 

kemampuan mereka. tingkat kepuasan selanjutnya yaitu mengenai ganjaran, 

dimana ganjaran yang diberikan yaitu gaji yang merupakan sejumlah upah 

yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan balas jasa dalam bekerja di 

perusahaan. Kepuasan kerja para karyawan akan terbentuk apabila terdapat 

kesesuaian gaji dengan beban pekerjaan dan adanya kesesuaian gaji dengan 

prestasi kerja. Dan tentang kondisi kerja dimana karyawan perusahan lebih 

menyukai keadaan yang tidak berbahaya dan kebanyakan karyawan menyukai 

alat-alat kerja yang memadai. 
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Terkait dengan tingkat kepuasan kerja karyawan yaitu mengenai rekan 

kerja dimana rekan kerja pandai secara teknis dan merupakan tenaga kerja 

yang handal, serta dapat memberikan dukungan secara sosial sehingga dapat 

tercipta persaingan sehat sesama rekan kerja sehingga menciptakan kerja tim 

yang solid. Adapun tingkat kepuasan yang terakhir tentang kesesuaian 

kepribadian-pekerjaan yang dapat menciptakan kepuasan kerja para karyawan 

yaitu adanya kesesuaian pekerjaan dengan keahlian karyawan dan beban 

pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk berkembang bagi karyawan 

dalam bekerja di perusahaan.  

Perusahaan Indah Cemerlang Malang merupakaan salah satu 

perusahaan yang mempunyai jumlah tenaga yang cukup besar oleh sebab itu 

perlu di adakan penilitian kepuasan kerja bagi karyawannya.  Pada dasarnya 

memahami prilaku individu dalam organisasi tidak bisa lepas dari faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada 

perusahaan ini, diantaranya faktor yang berasal dari diri sendiri karyawan 

biasanya dipengaruhi oleh kondisi ekstrinsik sedangkan yang menyebabkan 

rasa puas biasanya dipengaruhi kondisi instrinsik (dari dalam orang itu 

sendiri) misalnya bila pekerjaan tersebut akan merasa puas dalam melakukan 

pekerjaannya. Pertama, karyawan mengalami frustasi dalam hal pekerjaan 

sehingga akan sering melamun dalam menyelesaikan pekerjaanya. Kedua, 

karyawan merasa cepat lelah dan bosan terhadap pekerjaan yang dilakukan. 

Ketiga, adanya emosi yang tidak stabil dalam penyelesaian pekerjaan, sering 

absen dan munculnya semangat kerja yang rendah.  
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Perusahaan Indah Cemerlang Malang merupakan salah satu perusahaan 

paving yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat sehingga pemilik selalu 

berupaya untuk melakukan inovasi produk dengan harapan produk yang 

ditawarkan diterima oleh masyarakat atau konsumen. Kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemilik yaitu dengan memproduksi produk yang memiliki 

variasi yang beragam. Kondisi ini menjadikan para karyawan dituntut untuk 

mampu melaksanakan aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan inovasi 

atau desain produk yang dilakukan. Pekerjaan yang menantang dalam proses 

pembuatan paving yaitu adanya upaya dari pemilik untuk selalu membuat 

suatu desain baru, desain baru ini selalu terjadi perubahan baik dari segi 

bentuk, komposisi campuran bahan serta ukuran produk yang bervariasi 

sehingga menuntut para karyawan selalu mengembangkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki. Kondisi ini menjadikan para karyawan selalu berupaya 

untuk memenuhi tuntutan  pekerjaan yang menantang tersebut.  

Kepuasan kerja dapat pula dipengaruhi dengan kondisi kerja organisasi 

suatu kelompok dimana kepuasan kerja ini menyebabkan rasa tidak puas 

diantara karyawan pada perusahaan ini, kebanyakan masalah yang di hadapi 

karyawan indah cermelang antara lain: kurangnya kerja sama antara sesama 

karyawan dalam penyelesaian kerjanya dimana rekan sekerja yang kurang 

mendukung sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang maksimal.  

Hal ini mengakibatkan kesediaan karyawan pada perusahaan ini untuk 

menaati semua peraturan perusahaan yang ada sangatlah rendah, yang 

ditunjukkan dengan sering meninggalkan pekerjaan ketika jam kerja, terdapat 
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karyawan yang tidak mentaati ketentuan jam kerja sesuai dengan ketentuan 

perusahaan. Untuk membuktikan kondisi tersebut maka disajikan data 

mengenai tingkat absensi kerja para karyawan dalam bekerja diperusahaan 

yang secara lengkap disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Data Absensi Kerja Karyawan Perusahaan Indah  

Cemerlang Malang Tahun 2012 

Bulan Keterangan Jumlah 

Karyawan 

yang absen 

Peningkatan/ 

Penurunan Ijin  Sakit Tanpa 

Keterangan  

Januari - - 5 5 - 

Februari - - 2 2 (3) 

Maret - - 0 0 (2) 

April - - 2 2 2 

Mei - - 4 4 2 

Juni - - 3 3 (1) 

Juli - - 5 5 2 

Agustus - - 7 7 2 

September - - 9 9 2 

Oktober - - 11 11 2 

November - - 16 16 5 

Desember - - 19 19 3 

Sumber: Perusahaan Indah Cemerlang Malang, Tahun 2013 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan 

jumlah karyawan yang absen dengan tidak memberikan ijin ke keperusahaan. 

Peningkatan jumlah karyawan yang absen dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat kepuasan kerja para karyawan dalam bekerja diperusahaan, 

dimana semakin tinggi tingkat absensi kerja dapat menunjukkan semakin 

rendahnya kepuasan kerja karyawan. Selain itu kepuasan kerja karyawan 

selama ini juga dikarenakan kurangnya fasilitas kerja yang disediakan oleh 

perusahaan, misalnya fasilitas fisik seperti helm kerja, masker, sarung tangan 

yang jumlahnya belum sesuai dengan kebutuhan para karyawan. Kurangnya 
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fasilitas tersebut menjadikan para karyawan kurang maksimal dalam bekerja 

di perusahaan. 

Yang sering memberikan permasalahan di perusahaan yaitu mengenai 

pemberian gaji atau upah kepada karyawan. Gaji diberikan kepada karyawan 

yang waktunya ditetapkan setiap awal bulan dengan kisaran jumlah gaji yaitu 

sebesar Rp. 750.000,- dan nilai gaji tersebut dirasakan terlalu kecil menurut 

karyawan. Pemberian tambahan gaji hanya diberikan tambahan upah sebesar 

Rp. 10.000,- sampai Rp. 27.500,- per hari dengan syarat tidak pernah absen 

dalam bekerja.  Perusahaan juga berupaya untuk memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh karyawan yaitu dengan menetapkan bagian dalam bekerja sesuai 

dengan kemampuan atau keahlian para karyawan. Upaya tersebut menjadikan 

karyawan merasa tidak terbebani dengan pekerjaan yang harus diselesiakan. 

Oleh karena itu masalah kepuasan kerja karyawan menjadi bagian 

penting dalam hal memberikan jaminan para karyawan untuk bekerja secara 

maksimal diperusahaan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk 

membuat penelitian dengan judul “TINGKAT KEPUASAN KERJA 

KARYAWAN PADA PERUSAHAN PAVING INDAH CEMERLANG 

MALANG”. 

 

 

 

 

 



8 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat disusun 

rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah Bagaimana tingkat 

kepuasan kerja karyawan pada perusahaan paving “Indah Cemerlang” 

Malang? 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam menentukan batasan masalah yaitu terbatas pada teori kepuasan 

kerja dari Robbins (2001:149) diantaranya yaitu kerja yang menantang, 

ganjaran, kondisi kerja, rekan sekerja yang mendukung dan kesesuaian 

keahlian dengan pekerjaan. serta terbatas pada karyawan tetap perusahaan 

paving “Indah Cemerlang”  Malang dan subyek penelitian yaitu khususnya 

karyawan bagian produksi. 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Peneliti 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan pada perusahaan 

paving “Indah Cemerlang” Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Perusahaan paving “Indah Cemerlang” Malang, hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan suatu masukan yang dapat dipertimbangkan bagi 

perusahaan khususnya tentang kepuasan kerja karyawan. 

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

referensi, perbandingan, serta sebagai acuan bagi pihak yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan. 


