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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci 

kebarhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan 

tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Salah satu komponen perusahaan yang memegang posisi 

penting untuk mempertahankan kelangsungan usaha adalah keunggulan 

sumber daya manusia, karena setiap perusahaan merupakan kumpulan dari 

orang-orang yang memadukan keunggulan masing-masing yang  dimiliki dan 

menghasilkan ouput yang  sesuai dengan tujuan perusahaan. Keberadaan 

faktor manusia merupakan faktor yang  dominan sebagai sumber penggerak 

perusahaan, maka peningkatan kapasitas dan keterampilan individual sangat 

penting dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dari sumber daya 

manusia yang dimiliki oleh perusahaan. 

Usaha nyata perusahaan dalam usaha meningkatkan untuk bekerja 

secara maksimal di perusahaan yaitu dengan memberikan motivasi kerja 

kepada para karyawan. Pada sisi yang lain penggunaan tenaga kerja yang 

efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan 

kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu faktor agar kepuasan 

kerja meningkat diperlukan pimpinan yang dapat memberikan motivasi atau 
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dorongan kepada karyawan. Seorang manajer mempunyai kaitan yang erat 

dengan motivasi, sebab keberhasilan manajemen dalam menggerakkan orang 

lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada 

pengetahuan manager mengenai hakekat motivasi serta kemampuan teknik 

menciptakan situasi, sehingga menumbuhkan dorongan bagi karyawan untuk 

berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki organisasi dan 

memberikan jaminan atas kepuasan karyawan di perusahaan. 

Kepuasan kerja para karyawan merupakan faktor pendukung 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk 

menciptakan kepuasan kerja karyawan maka diperlukan suatu motivasi. 

Apabila motivasi dalam organisasi telah diberikan dengan baik oleh 

perusahaan, maka para karyawan memiliki kepuasan dalam bekerja di 

perusahaan. Upaya untuk peningkatan kepuasan kerja para karyawan selalu 

dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa para karyawan memiliki 

komitmen yang tinggi sehingga memberikan dukungan yang tinggi dalam 

pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, demikian pula yang 

dilakukan oleh Dinasty Jaya PS Blitar. 

Namun demikian selama ini para karyawan merasakan bahwa motivasi 

yang diberikan perusahaan dalam hal ini mengenai fasilitas kerja belum secara 

maksimal diberikan kepada karyawan, dimana para karyawan merasakan 

bahwa fasilitas peralatan kerja yang diberikan benar-benar tidak sesuai dengan 

harapan karyawan. Perusahaan menyediakan masker atau sarung tangan yang 

digunakan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas para karyawan 
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diperusahaan namun demikian dalam jumlah yang terbatas, sehingga para 

karyawan tidak merasakan secara keseluruhan atas fasilitas yang diberikan 

oleh perusahaan. 

Dinasty Jaya PS Blitar merupakan salah satu perusaan di Kota Blitar 

yang menyediakan kebutuhan bagi perternak ayam, putuh, bebek, pakan 

ayam, egg tray, obat-obatan ternak, katul dan jagung. Aktivitas para karyawan 

diperusahaan selama ini menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan 

tingkat kepuasan dalam bekerja diperusahaan. Pemicu ketidakpuasan kerja 

karyawan tersebut yaitu selama ini juga merasakan bahwa pembagian tugas 

kepada karyawan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga 

sering terjadi karyawan bekerja tidak sesuai dengan tugas awal yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Karyawan bagian produksi dalam melaksanakan 

tugas pendistribusian atau pengiriman barang dan kondisi ini sering dirasakan 

merugikan oleh karyawan. Selain itu perusahaan dalam menempatkan 

karyawan belum sesuai dengan bidang pekerjaan dengan keahlian yang 

dimiliki, kondisi ini menjadikan para karyawan belum sepenuhnya merasakan 

adanya kepuasan dalam bekerja serta hasil kerja karyawan belum maksimal. 

Ketidakpusan kerja para karyawan dapat ditunjukkan dengan adanya 

tingkat turn over atau perputaran tenaga kerja yang tinggi, sehingga 

menyebabkan sering terjadinya pergantian karyawan di perusahaan. Adapun 

untuk membuktikan kondisi tersebut maka akan disajikan data mengenai 

tingkat turn over atau perputaran tenaga kerja untuk lima (5) bulan terakhir 

yang dapat dilihat pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Tingkat turn over atau perputaran tenaga kerja 
Bulan April–Juli 2014 

 
Bulan Karyawan keluar Karyawan Masuk 
April 3 3 
Mei 4 3 
Juni 1 2 
Juli 8 9 

Sumber: Dinasty Jaya PS Blitar 
 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui seringnya terjadi pergantian 

karyawan dikarenakan terdapat karyawan yang keluar dan masuk untuk 

bekerja diperusahaan. Jumlah karyawan yang keluar dan masuk tersebut dapat 

memberikan gambaran sejuah mana perusahaan mampu menciptakan 

kepuasan kerja para karyawan diperusahaan. Maka dengan fenomena-

fenomena yang terjadi di atas perusahan harus memberikan dorongan motivasi 

agar karyawannya agar memiliki kepuasan dalam bekerja diperusahan.  

Perusahaan harus memperhatikan bagaimana caranya supaya karyawan 

tetap bertahan dan senang dengan pekerjaannya. Apabila motivasi kerja para 

karyawan ditingkatkan maka dengan sedirinya kualitas kerja yang dihasilkan 

para karyawan akan mengalami peningkatan. Dengan demikian makin jelas 

dapat disadari bahwa suatu motivasi akan meningkatkan kepuasan kerja para 

karyawan diperusahaan. Bila motivasi diberikan secara benar maka karyawan 

akan lebih bersemangat dalam bekerja untuk mencapai sasaran perusahaan 

yang baik, namun apabila karyawan memandang motivasi yang diberikan 

perusahaan tidak sesuai maka motivasi akan menurun diikuti menurunnya 

kepuasan kerja karyawan.  
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Dengan demikian jelaslah bahwa pemberian motivasi terhadap 

karyawan  sangat penting karena kemajuan perusahaan sangat tergantung dari 

kepuasan kerja karyawan dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan. Berdasarkan pertimbangan di atas maka penulis 

mengambil judul skripsi : PENGARUH MOTIVASI TERHADAP 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DINASTY JAYA PS 

BLITAR” 

B. Perumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada Dinasty Jaya PS Blitar ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada Dinasty Jaya PS Blitar ? 

3. Apakah motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap  

kepuasan kerja karyawan pada Dinasty Jaya PS Blitar? 

C. Batasan Msalah  

Agar dalam pembahasan masalah tidak terlalu luas maka penulis 

memberikan batasan masalah khusus pada pengaruh motivasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada Dinasty Jaya PS Blitar dengan menggunakan 

Teori Dua Faktor yaitu Teori Herzberg’s 

D.  Tujuan penelitian  

Setiap kegiatan tertentu mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu demi 

penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menggambarkan motivasi kerja karyawan pada  Dinasty Jaya PS 

Blitar. 
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b. Untuk menggambarkan kepuasan kerja karyawan pada  Dinasty Jaya PS 

Blitar  

c. Untuk mengevaluasi pengaruh signifikan antara motivasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan pada  Dinasty Jaya PS Blitar. 

E.  Kegunaan Penelitian 

1.  Bagi Perusahaan 

 Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan dan kebijaksanaan dalam mengelola perusahaan dan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. 

2.  Bagi Pihak Lain 

 Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga 

dapat menambah pengetahuan. Serta sebagai kajian ilmiah bagi pihak lain yang 

ingin melakukan penelitian pada masa yang akan datang. 

 

 

 

 


