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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia di perusahaan merupakan faktor penting yang 

memainkan peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun 

banyaknya sarana dan prasarana serta sumber daya lain yang tersedia, tanpa 

adanya sumber daya manusia perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan 

baik. Dengan demikian sumber daya manusia merupakan salah satu kunci 

pokok yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Pengelolaan atau pengorganisasian yang baik terhadap sumber daya manusia 

menjadi hal yang menguntungkan bagi perusahaan, selain dapat memberikan 

kontribusi yang berarti bagi perusahaan juga memberikan kepuasan kerja yang 

berarti bagi karyawannya. 

Pada dasarnya manusia sebagai salah satu sumber daya yang bersifat 

dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang perlu mendapat 

perhatian dari pihak perusahaan. Perhatian ini diperlukan mengingat dalam 

menjalankan aktivitasnya, perusahaan akan selalu berhadapan dengan sumber 

daya manusia yang dimilikinya dan bentuk perhatian tersebut merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi kerja, serta kecintaan terhadap 

pekerjaan dan perusahaan. Dengan demikian pembinaan terhadap sumber daya 

manusia perlu terus dilakukan mengingat peran sumber daya manusia yang 

besar dalam suatu perusahaan. Hal ini didukung pendapat Hasibuan (2005: 10) 

yang menyatakan bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam 
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setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan 

penentu terwujudnya tujuan organisasi. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan terkait dengan upaya untuk meningkatkan peran 

sumber daya diperusahaan yaitu melalui pemberian jaminan kepuasan 

dalam bekerja para karyawan. Menurut teori Dua Faktor Herzberg’s ini 

terbagi menjadi dua yaitu mengenai dua faktor yaitu pemeliharaan 

(maintenance factors) dan, faktor motivator. 

Kepuasan kerja merupakan fenomena penting dalam perusahaan, 

karena berkaitan dengan sikap karyawan atau perasaan seseorang terhadap 

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 lamban, 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 (output) yang buruk dibanding 

dengan karyawan yang bersemangat tinggi. Apabila perusahaan memiliki 
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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, tahap yang diamati adalah tahap 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, 

pengawasan, dan rekan kerja (Luthans, 2006: 243). 

PT. Gasulindo Lumajang merupakan perusahaan berskala menengah 

yang bergerak di bidang industry kayu (playwood), di dalam bekerja 

perusahaan ini menginginkan hasil kerja yang maksimal dari setiap karyawan 

agar tujuan perusahaan tercapai. Berdasarkan hasil survei awal yang telah 

dilakukan pada PT. Gasulindo Lumajang, ternyata terdapat masalah tentang 

kepuasan kerja, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Hal ini tentu 

saja akan menjadikan karyawannya kurang disiplin sehingga membuat 

karyawan tidak puas dan kurang berusaha dalam bekerja yang pada akhirnya 

dapat memberikan kontribusi yang buruk terhadap perusahaan. 

Karyawan kontrak yang dipekerjakan di PT. Gasulindo Lumajang rata-

rata memiliki masa kontrak selama 2 (dua) tahun, dan setelah masa kontrak 

habis maka perusahaan akan memberikan rekomendasi kepada pihak 

manajemen untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak kerja seorang 

karyawan. Adanya ketidakpastian tersebut menjadikan karyawan kontrak tidak 

memiliki kepuasan secara maksimal dalam bekerja diperusahaan. Selain 



4 

 

 

 

masalah tunjangan, karyawan kontrak jelas tidak memiliki peningkatan 

jenjang dalam pekerjaan sehingga kondisi yang dirasakan karyawan selama ini 

akan berlaku secara terus menerus sampai masa kontrak habis. Beberapa 

kondisi tersebut menjadikan para karyawan kontrak memiliki kepuasan kerja 

yang tidak sama dengan karyawan tetap yang bekerja diperusahaan.  

Bentuk ketidakpuasan karyawan tetap ditunjukkan dengan tidak adanya 

ketidakpuasan mengenai pembagian waktu/ shiff kerja, dimana karyawan tetap 

harus bekerja meskipun ketika hari libur. Perusahaan menetapkan pada hari 

libur untuk waktu lembur sehingga para karyawan selama ini kurang memiliki 

waktu berkumpul untuk keluarga. Perusahaan juga menekan para karyawan 

agar mencapai target yang telah ditetapkan, penetapan target selama ini 

perusahaan kurang memperhatikan kemampuan karyawan dalam bekerja. 

Kondisi ini menjadikan para karyawan sering mengeluh dengan beban tugas 

atau target yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  Penetapan target kerja yang 

tinggi secara langsung memberikan beban yang terlalu tinggi kepada 

karyawan sehingga karyawan tidak mampu secara makisimal dalam pencapain 

target yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Ketidakpuasan pada karyawan kontrak yaitu ketika karyawan 

mengalami sakit maka tidak mendapatkan gaji selama proses penyembuhan, 

berbeda dengan karyawan tetap yang masih mendapatkan gaji pokok ketika 

sakit. Karyawan kontrak kurang mendapatkan perhatian dari perusahaan 

sehingga kepuasan kerja tidak sepenuhnya diperoleh, terutama mengenai 

jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan. Kepuasan kerja 
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karyawan tetap dan karyawan kontrak juga terkait dengan pemberian 

tunjangan, dimana karyawan kontrak tidak mendapatkan THR dan Jamsostek 

seperti yang diterima oleh karyawan tetap. Perusahaan juga memberikan 

dukungan atas aktivitas karyawan da;lam upaya untuk meningkatkan prestasi 

kerja yang tinggi, upaya tersebut yaitu berupa pemberian peralatan kerja yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan para karyawan serta jaminan kemananan 

para karyawan dalam bekerja. Upaya perusahaan ini yaitu untuk 

memaksimalkan potensi diri yang dimiliki para karyawan dalam bekerja 

diperusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mencoba melakukan 

penelitian mengenai “ Analisis Kepuasan Kerja Karyawan PT.Gasulindo 

Lumajang (Suatu Tinjauan dari Teori Dua Faktor Herzberg’s) ” 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana faktor motivator karyawan kontrak dan tetap di PT. Gasulindo 

Lumajang ? 

2. Bagaimana faktor hygiene karyawan kontrak dan tetap di PT. Gasulindo 

Lumajang? 

3. Bagaimana kepuasan kerja karyawan karyawan kontrak dan tetap di PT. 

Gasulindo Lumajang? 

4. Apakah faktor motivator dan kepuasan kerja karyawan PT. Gasulindo 

Lumajang memiliki hubungan yang kuat dan signifikan ? 
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5. Apakah faktor hygiene dan kepuasan kerja karyawan PT. Gasulindo 

Lumajang memiliki hubungan yang kuat dan signifikan? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu teori dua faktor dari  

Herzberg’s. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan faktor motivator karyawan kontrak dan tetap 

di PT. Gasulindo Lumajang. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor hygiene karyawan kontrak dan tetap 

di PT. Gasulindo Lumajang. 

c. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan kontrak dan tetap 

di PT. Gasulindo Lumajang. 

d. Untuk mendeskripsikan signifikansi dan kekuatan hubungan antara 

faktor motivator dan kepuasan kerja karyawan PT. Gasulindo 

Lumajang. 

e. Untuk mendeskripsikan signifikansi dan kekuatan hubungan faktor 

hygiene dan kepuasan kerja karyawan PT. Gasulindo Lumajang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 
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Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen pada PT. Gasulindo 

Lumajang dalam meningkatkan kepuasan kerja para karyawan baik 

kontrak maupun tetap. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan kemampuan dan 

motivasi kerja serta kinerja karyawan. 

 


