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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Cafe adalah salah satu usaha dimana sangat berkaitan sekali dengan 

sumber daya manusia yang dimilikinya. Dimana pada saat ini banyak café yang 

mengalami kesulitan yang hubungannya terutama terhadap sumber daya 

manusianya. Sumber daya manusia itu sendiri dapat dipengaruhi oleh banyak 

faktor yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

kinerja atau performannya jadi lebih baik ataupun menjadi semakin buruk. 

Salah satu faktor tersebut adalah kepuasan kerja karyawannya. 

Kepuasan kerja karyawan atau yang biasa disebut job statisfaction 

harus diperhatikan oleh seorang atasan atau manajer sebuah perusahaan. 

Karena pada dasarnya kepuasaan kerja karyawan akan mencerminkan 

semangat kerja,masalah-masalah yang ada pada perusahaan serta absensi 

dan perputaran tenaga kerja. Kepuasan kerja karyawan dapat menjadi salah 

satu indikator keadaan personalia. Menyangkut kepuasan kerja karyawan ini 

bisa dilihat dari dasar pendidikan mereka karena tingkat pendidikan akan 

mencerminkan kemapuan karyawan tersebut dalam bekerja. Serta perasaan 

karyawan saat bekerja itu juga mempengaruhi hasil pekerjaan mereka 

apakah maksimal atau tidak. 

Kepuasaan kerja merupakan kunci pendorong moral kedisiplinan dan 

perstasi kerja pegawai dalam mendukung terwujudnya tujuan organisasi 

(Hasibun 2003). Kepuasan tersebut mencerminkan perasaan emosial yang 
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menyenangkan atau tidak menyenangkan dalam memandang pekerjaannya 

seperti kepuasaan terhadap atasannya,teman sekerja, sistem gaji, fasilitas 

yang tersedia, lingkungan pekerjaan bahkan pekerjaan itu sendiri. Karyawan 

yang merasa puas akan lebih meningkatkan prestasinya. 

Seperti halnya Soecorn Cafe dimana dalam lima bulan terakhir ini 

mengalami turn over (perputaran tenaga kerja) karyawan yang  keluar cukup 

tinggi dibandingkan dengan karyawan yang masuk. Karyawan yang keluar 

setiap bulannya hampir cenderung meningkat dimana salah satu faktor utama 

penyebabnya adalah karena tidakpuasan karywan terhadap apa yang telah 

mereka dapatkan dicafe tersebut. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini dimana 

jumlah karyawan yang keluar setiap bulannya cenderung meningkat. 

Tabel 1.1 
Tabel Perputaran Karyawan 

Soecorn Cafe Periode Mei-September 2013 
Bulan Mei Juni Juli Agustus September 

Karyawan 
masuk 

0 3 5 0 0 

Karyawan 
keluar 

5 2 7 0 3 

Sumber : Soecorn Cafe 2013 
Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat karyawan yang keluar tiap 

bulan cenderung meningkat. Menurut Robbins (2006 : 108) cara karyawan 

menggungkapkan  ketidakpuasan kerja adalah dengan keluar, suara, 

kesetiaan dan pengapdian. Dari data perputaran karyawan Soecorn Cafe 

terlihat bahwa karyawan yang keluar cenderung tinggi dibandingkan dengan  

jumlah karyawan yang masuk sehingga dapat dilihat ketidakpuasaan kerja 

karyawan. Dan karyawan menunjukan ketidakpuasan tersebut dengan cara 

keluar dari perusahaan.  
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Soecorn Cafe sendiri sangat sulit dalam memberikan kesempatan bagi 

para karyawannya untuk naik jabatan karena untuk naik jabatan hanya 

diperuntukan bagi karyawan yang sudah lama bekerja atau kurang lebih dua 

tahun masa kerja. Kesempatan untuk berprestasi dapat dilihat dari berapa 

banyak karyawan yang sanggup lembur atau bekerja diluar jam kerja. Untuk 

jam kerja standart yaitu delapan jam apabila karyawan sift pagi dan situasi 

cafe ramai maka karyawan yang masuk sift pagi harus bekerja full shift dari 

jam sepuluh pagi sampai dengan jam setengah dua dini hari.  

Kinerja karyawan yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara 

atau prosedur sesuai standart yang sudah di tentukan dan telah di sepakati. 

Manajer atau pimpinan harus mengoreksi apakan karyawan bekerja sesuai 

dengan porsinya, sesuai dengan pekerjaannya atau job masi ng-masing,dan 

apakah sesuai dengan posisi atau  jabatan karyawan. Ada beberapa indikator 

kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya 

kinerja karyawan tersebut, seperti kualitas dan kuantitas karyawan tersebut, 

kehadiran dan ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kerjasama dengan 

yang lainnya. 

Soecorn Cafe sendiri saat ini memiliki 24 karyawan, dimana dari 24 

karyawan tersebut ada beberapa karyawan yang selalu terlambat. Dalam 

lima bulan terakhir terlihat data kenaikan tingkat keterlambatan karyawan. 

Apabila karyawan yang terlambat terus meningkat akan berakibat pada 

kinerja karyawan lain, karena akan menyebabkan pekerjaan yang 

menumpuk dan membebani karyawan yang lain. Untuk mencapai target 
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perusahaan karyawan harus mampu disiplin dan dapat bekerja dengan baik. 

Dan manajemen dari pihak Soecorn Cafe sendiri sudah mengambil 

kebijakan potongan gaji dihitung perlima mentnya dan reward apabila tidak 

pernah terlambat. 

Tabel 1.2 
Tabel Jumlah Karyawan  Soecorn Cafe yang Terlambat  

Periode Mei –September 2013 
Bulan Mei Juni Juli Agustus September 

Jumlah 
karyawan 

yang 
terlambat 

8 5 3 13 8 

Sumber :Soecorn cafe 2013 
Dari tabel diatas dapat terlihat tingkat keterlambatan dari lima bulan 

terakhir mengalami kenaikan. Dan terlihat indikasi kinerja karyawan di 

Soecorn Cafe bisa dikatakan semakin menurun karena salah satu indikator 

untuk mengetahui kinerja karyawan baik atau buruk adalah kehadiran dan 

ketepatan waktu ini mengacu pada ketatan jadwal kerja (Hermin, 2008). 

Soecorn Cafe sendiri memerlukan karyawan yang mampu terampil dan 

dapat bekerja dengan giat dalam upaya mencapai hasil kerja yang optimal 

sehingga target usaha maupun penjualan bisa tercapai. 

Dari tabel pertama diatas terdapat peningkatan karyawan yang keluar 

dari pekerjaan tersebut sering terjadi seperti menurut pada buku Robbins 

(2006: 108) cara mengungkapkan ketidakpuasan yaitu keluar dari kerja. Dan 

untuk tabel kedua banyak karyawan yang terlambat menurut Hermin (2008) 

menunjukan indikator dari kinerja dan bisa terlihat kinerja karyawan 

menurun. Dan untuk kepuasan kerja menggunakan teori dua faktor atau  two 

factor teory yang sebutkan dimana faktor Satisfies, Satisfies adalah faktor-
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faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang 

terdiri dari : pekerjaan, tantangan, ada kesempatan untuk berprestasi, 

kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. 

Dari kedua tabel diatas kita bisa melihat fenomena yang terjadi di 

Soecorn Cafe, apabila hal ini tidak segera ditanggulangi akan berpengaruh 

terhadap operasional cafe tersebut dan akhirnya akan merugikan cafe 

tersebut. Serta akan merugikan karyawan lain yang bekerja dengan baik dan 

tidak pernah terlambat serta setia dalam bekerja di Soecorn cafe. 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang disebutkan diatas makan 

penulis ingin melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Kepuasan Kerja 

Dan Kinerja Karyawan Soecorn Cafe di  Malang ”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan Soecorn Cafe di kota 

Malang? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan Soecorn Cafe di kota Malang? 

3. Apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan 

Soecorn Cafe di Malang? 

C. Pembatasan Masalah  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas peneliti memberikan batasan 

masalah : 
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1. Teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori dua faktor dari 

Herzberg khususnya faktor Satisfies dengan alasan lebih terlihat faktor  

Satisfies dari pada faktor Disatifies. 

2. Data yang diambil dari periode bulan Mei sampai dengan bulan 

September 2013 dengan alasan pada bulan tersebut sangat terlihat 

bahwa sering terjadi pergantian tenaga kerja. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai 

penulis adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan kerja karyawan Soecorn Cafe 

di kota Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan Soecorn Cafe di kota 

Malang. 

3. Untuk menganalisis hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan  

Soecorn Cafe di Malang. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat ataupun 

kegunaan sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Soecorn Cafe untuk dapat lebih memperhatikan sumber daya manusia 
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atau karyawan yang dimiliki terutama dalam hal kepuasan kerja 

karyawan sehingga kinerja karyawan tersebut dapat meningkat. Dengan 

meningkatnya kinerja karyawan diharapkan dapat mencapai semua 

target dari cafe tersebut. 

2. Manfaat bagi akademis 

Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

sumber daya manusia terutama yang berkaitan dengan hubungan 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. 

 

 

 

 


