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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah   

 Banyak faktor yang menyebabkan kesuksesan suatu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Faktor-faktor tersebut antara lain: bahan baku yang 

melimpah dan bermutu, teknologi yang maju, strategi perusahaan yang tepat, 

modal financial, dan tentu saja faktor manusialah yang membuat sumber-

sumber daya tersebut mempunyai nilai tmbah, dan berdaya saing. 

 Bekerja diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mengubah 

keadaan yang diinginkan dalam hidupnya, yaitu untuk hidup lebih baik dan 

mapan. Kinerja merupakan keberhasilan seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dari perusahaan 

tempatnya bekerja. 

Kinerja karyawan berkaitan dengan suatu pencapaian, hasil dan usaha 

yang dilakukan karyawan sehingga dapat mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam situasi tertentu. 

Pengukuran kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2001) meliputi 

kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan, kualitas yaitu mutu yang 

dihasilkan, ketepatan waktu seperti sesuai tidaknya pekerjaan yang dilakukan 

dengan waktu yang telah ditetapkan. 

Kinerja karyawan yang merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang 

karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya dapat berujud, dilihat, 
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dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil olah pikiran dan 

tenaga tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-ide pemecahan suatu 

persoalan, inovasi baru suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan 

penemuan atas prosedur kerja yang lebih efisien. 

Pada saat ini juga terjadi penurunan kinerja karyawan selama 2 tahun. 

Pencapaian dan kegagalan pemenuhan target produksi akan diolah sebagai 

data pencapaian  indikator kerja. Pencapaian dan kegagalan kerja akan 

dijelaskan pada Tabel 1.1 

 Tabel 1.1  

Data Capaian Kerja Pada PT. Usaha Loka Tahun 2013 - 2014 

Produksi dalam satuan ukuran Per SQFT (square feet) atau Per 

Lembar 

Bulan 

 

Target 

Produksi 

(2013) 

Target 

Produksi 

(2014) 

Realisasi 

(2013) 

Realisasi 

(2014) 

Deviasi 

dalam 

persen 

(2013) 

Deviasi 

dalam persen 

(2014) 

Januari 800,000.00 800,000.00 969,316.50 977.875,50 (+) 21,16 % (+) 22,23 % 

Februari 800,000.00 800,000.00 1,090,481.25 1.005.038,75 (+) 36,31 % (+) 25,65 % 

Maret 800,000.00 800,000.00 1,029,898.00 923.549,00 (+) 28,74 % (+) 15,44 % 

April 800,000.00 800,000.00 901.058,25 1.032.201,00 (+) 12,63 % (+) 29,02 % 

Mei 800,000.00 800,000.00 789,567.00 760.569,00 (-) 1,30 % (-) 4,92 % 

Juni 800,000.00 1,000,000.00 787,777,25 842.059,50 (-) 1,53 % (-) 15,79 % 

Juli 1,000,000.00 1,000,000.00 908,734.50 850.712,25 (-) 9,13 % (-) 14,92 % 

Agustus 1,000,000.00 1,000,000.00 969,316,50 787.733,00 (-) 3,07 % (-) 21,22 % 

September 1,000,000.00 1,000,000.00 999,607,75 842.059,50 (-) 10,04 % (-) 15,79 % 

Oktober 1,000,000.00 1,000,000.00 890,557,75 842.059,50 (-) 10,94 % (-) 15,79 % 

November 1,000,000.00 1,000,000.00 871,605.50 1.032.202,00 (-) 12,84 % (+) 3,22 % 

Desember 1,000,000.00 1,000,000.00 900,003,75 869.224,50 (-) 9,99 % (-) 13,07 % 

Sumber: PT. Usaha Loka  
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Data diatas menjelaskan tentang pencapaian dan kegagalan kinerja bagian 

produksi pada tahun 2013-2014. Produksi dalam satuan ukuran SQFT (square 

feet) diatas diartikan sebagai satuan per lembaran kulit, untuk satuan persen 

(%) diatas merupakan persentase dari hasil pencapaian bagian produksi, untuk 

tanda (-) diartikan sebagai target pelaksanaan yang belum tercapai, untuk 

tanda (+) dapat diartikan sebagai target pelaksanaan yang sudah tercapai.  

Berdasarkan data tabel 1.1, Dapat dilihat bahwa tingkat realisasi/target 

yang tercapai hanya berada di bulan Januari sampai April dari tahun 2013-

2014, sedangkan tingkat realisasi/target yang tidak tercapai berada dibulan 

selanjutnya yaitu bulan Mei sampai bulan desember dari tahun 2013-2014. 

Selama dua tahun ini (2013-2014) terjadi penurunan kinerja pada bagian 

produksi. 

 Apabila dikaitkan dengan indikator kinerja yaitu kualitas. Dimana kualitas 

yang ditentukan perusahaan pada bagian produksi meliputi tidak boleh ada 

lekukan pada permukaan kulit, kulit tidak berlubang, tidak ada benjolan pada 

kulit dan kulit tidak mudah robek. Tidak semua kualitas yang ditetapkan 

perusahaan terpenuhi. Dimana karyawan dapat memenuhi kualitas dengan 

kulit tidak berlubang dan tidak ada benjolan pada permukaan kulit karena 

prosesnya tidak terlalu sulit. Untuk menghasilkan kualitas tidak ada lekukan 

pada permukaan kulit dan kulit tidak mudah robek karyawan merasakan 

kesulitan, karena selain prosesnya yang panjang dan juga membutuhukan 

ketelitian dan kehati-hatian.  
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 Kemudian untuk kuantitas, jumlah kulit yang harus diselesaikan sesuai 

target yang telah ditentukan perusahaan yaitu  800,000.00 – 1,000.000.00 

lembar per bulan. Dimana karyawan sering tidak mencapai target tersebut. 

Untuk ketepatan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keseluruhan 

proses produksi, dimana dengan waktu yang ada karyawan harus dapat 

menyelesaikan target perusahaan. Karyawan masih belum bisa melakukakan 

penyelesaian pekerjaan tepat waktu seperti yang telah ditargetkan. Untuk 

dapat menyelesaikan target yang ada karyawan harus bisa menghasilkan 

jumlah kulit 2.432 – 3.040 lembar perharinya, tapi karyawan hanya bisa 

menghasilkan 1.000–1.500 lembar perharinya. 

Mengingat dari pentingnya faktor manusia sebagai faktor utama dalam 

kesuksesan suatu perusahaan, maka perusahaan harus lebih memperhatikan 

dan memahami kebutuhan hidup dan tujuan kerja karyawan. Adapun 

kebutuhan manusia dibagi menjadi dua. Kebutuhan yang pertama adalah 

kebutuhan jasmaniah atau kebutuhan fisik pokok, yaitu kebutuhan yang 

berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup seperti makan, minum, tidur, 

udara, suhu yang cukup. Kedua adalah kebutuhan rohaniah, kebutuhan sosial, 

dan psikologi, seperti persaingan, harga diri, penonjolan diri, memberi, 

memiliki dan menerima kasih sayang dan lain-lain. Salah satu cara untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan tersebut adalah bergabung dalam perusahaan 

dan bekerja. 

Pada saat seseorang memasuki suatu perusahaan tentunya karyawan 

mempunyai harapan bahwa dengan keanggotaannya diperusahaan, karyawan 
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dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan hidupnya, dimana perusahaan 

memberikan penghargaan atas sumbangan waktu, tenaga, pikiran yang telah 

karyawan kontribusikan kepada perusahaan. Penghargaan dapat berupa 

kompensasi yang memadai, jaminan pekerjaan dan kondisi kerja yang aman 

dan nyaman. 

Seperti pernyataan diatas, bahwa kebutuhan hidup harus terpenuhi, jika 

tidak akan membuat kepuasan kerja karyawan menurun yang akhirnya akan 

mempengaruhi perilaku bekerjanya, dimana karyawan dapat menjadi tidak 

produktif, keluar dari perusahaan, bahkan dapat lebih buruk lagi yaitu bersikap 

destruktif atau merusak. Jadi dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan salah satu sikap kerja yang penting, dimana kepuasan kerja dapat 

mencerminkan kesehatan psikologis dan emosional, mempunyai dampak 

terhadap kinerja karyawan dan tingkat absensi maupun keluar masuknya 

karyawan. Apabila dengan terpenuhinya kepuasan kerja karyawan maka 

semakin besar pula kinerja yang dihasilkan karyawan dalam perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins (2006) yang menyatakan 

mengenai kepuasan kerja pada kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas 

akan pekerjaannya memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk 

membicarakan hal-hal positif tentang organisasinya, membantu yang lain, dan 

kinerja pekerjaan mereka melampaui perkiraan normal. 

Rivai, dkk (2008) menyatakan bahwa kinerja individu dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan individu terhadap 
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pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasil penilaian mengenai seberapa 

jauh pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannya. 

Kepuasan dalam pekerjaan didefinisikan sebagai kepuasan kerja yang 

dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, 

penempatan, perlakukan, dan suasana lingkungan kerja. Sementara kepuasan 

kerja diluar pekerjaan adalah kepuasan yang dinikmati di luar pekerjaan 

dengan besarnya balas jasa yang akan diterima dari hasil kerjanya agar dapat 

memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, kombinasi kepuasan dalam dan luar 

pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang 

seimbang antara balas jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya (Hasibuan, 

2001).  

PT. Usaha Loka ini bekerja dibidang produksi kulit. Perusahaan ini 

memiliki target produksi yang harus dipenuhi setiap bulannya, dituntut untuk 

meningkatkan kinerjanya dengan dukungan karyawan yang profesional. 

Perhatian perusahaan yang penuh terhadap para pekerja khususnya di divisi 

produksi yaitu para pekerja dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada 

perusahaan. Para pekerja di divisi produksi tersebut membutuhkan jam kerja 

yang sangat tinggi dan kesabaran dalam melaksankan aktivitas pekerjaannya. 

Dikarenakan pekerjaan mereka adalah di bidang produksi yang di tuntut untuk 

lebih teliti dalam mendapatkan hasil maksimal dan membuat barang yang 

bermutu. Untuk itu maka upaya-upaya meningkatkan kinerja karyawan 

melalui pemenuhan kepuasan kerja karyawan yang efektif merupakan hal 

penting untuk diperhatikan. 
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 Dalam upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan 

yaitu perusahaan memberikan kepuasan kerja kepada para karyawan. Bentuk-

bentuk kepuasan kerja yang diberikan selama ini sebisa mungkin memberikan 

pekerjaan yang menantang. Dengan kata lain karyawan lebih menyukai kerja 

yang menantang dan membangkitkan semangat daripada kerja yang dapat 

diramalkan dan rutin. Dimana karyawan bagian produksi merasa senang 

dalam melaksanakan tugasnya karena tugas yang mereka kerjakan dianggap 

menantang. Dikatakan menantang karena karyawan bagian produksi memilki 

jam kerja yang tinggi dibandingkan karyawan dibagian lain dan karyawan 

harus teliti.  

Perusahaan telah memberikan upah/gaji yang layak yaitu sudah sesuai 

UMK Kota Malang. Gaji karyawan bagian produksi sebesar Rp 2.500.000. 

Dimana tidak semua karyawan merasa puas dengan gaji yang mereka peroleh, 

ada  karyawan yang merasa sudah puas dengan gaji yang diperoleh karena 

dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka dan ada juga karyawan yang belum 

merasa puas dengan gaji mereka karena belum bisa memenuhi kebutuhan 

pokok mereka. 

Kesempatan karyawan untuk mendapatkan kenaikan jabatan dalam 

hierarki dapat menimbulkan kepuasan kerja, dan kebanggaan pribadi, akan 

tetapi di perusahaan ini tidak ada promosi jabatan pada bagian produksi. 

Dimana karyawan belum puas dengan jabatan mereka, dikarenakan karyawan 

yang sudah bekerja selama bertahun-tahun tidak memiliki peluang untuk naik 
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jabatan. Jadi tidak ada perubahan dari awal karyawan masuk sampai dengan 

karyawan bekerja selama puluhan tahun. 

Sikap atasan terhadap bawahan dalam memberikan bantuan dan 

berkomunikasi secara personal akan mempengaruhi kepuasan kerja. Disini 

karyawan merasa puas dengan sikap atasan yang sering memberikan bantuan 

dan dapat berkomunikasi dengan baik. Kepedulian atasan terhadap 

bawahannya dalam memperhatikan tentang saran dan keluhan yang bawahan 

sampaikan akan menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Dimana tidak 

semua karyawan merasa puas dengan sikap atasan yang perduli dengan 

keluhan dan saran yang mereka sampaikan. Karena ada karyawan yang merasa 

tidak diperdulikan dalam menyampaikan keluhan dan saran mereka.  

Kelompok kerja yang mendukung satu sama lain terbentuk rasa 

kekeluargaan dan memiliki antar anggota. Kelompok kerja dapat 

menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan individu apabila didukung 

dengan rekan kerja yang baik dan kerja sama. Disini karyawan merasa puas 

dengan kelompok kerja mereka, dimana karyawan saling membantu satu sama 

lain, adanya kerja sama yang baik dan saling mendukung antar karyawan 

sehingga terbentuk rasa kekeluargaan. 

Kondisi kerja yang nyaman. Kondisi kerja merupakan faktor lain yang 

mengurusi kepuasan kerja bila kondisi kerjanya baik, bersih, nyaman, tidak 

bising maka karyawan akan melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun 

karyawan tidak merasa puas dengan kondisi kerja yang ada dikarenakan 
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seringnya karyawan yang mengeluh dengan kondisi kerja yang tidak nyaman 

disebabkan oleh kurang menjaga kebersihan contohnya dalam proses 

pengolahan kulit sisa-sisa dari proses tadi tidak langsung dibersihkan padahal 

proses pengerjaannya telah selesai. Begitu pula proses menghilangkan lemak 

gaji dan daging yang tidak langsung dibersihkan yang mengakibatkan tempat 

produksi menjadi bau yang tidak mengenakkan bahkan bau sampai keluar 

tempat produksi membuat kondisi kerja menjadi tidak nyaman. Selain itu 

kondisi sirkulasi udara yang sedikit membuat ruangan menjadi panas dan 

pengap. 

Berbagai upaya yang dilakukan perusahaan terkait dengan memberikan 

dorongan tersebut yaitu bertujuan untuk memberikan jaminan atas kepuasan 

kerja karyawan. Apabila ditinjau dari tingkat kepuasan kerja para karyawan 

dapat diketahui bahwa selama ini para karyawan merasakan nyaman dan 

senang untuk bekerja di perusahaan, dimana kondisi tersebut dibuktikan 

dengan jumlah karyawan yang keluar dari perusahaan selama tiga bulan 

terakhir hanya sebanyak 2 orang. Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa 

adanya indikasi para karyawan merasa puas dalam bekerja diperusahaan. 

Namun demikian apabila dikaitkan dengan kepuasan kerja karyawan yang 

diketahui dari tingkat absensi menunjukkan tingkat absen yang meningkat 

tahun 2014 kemungkinan mengindikasikan adanya penurunan atas kepuasan 

kerja karyawan, dimana diindikasikan dengan adanya peningkatan jumlah 

karyawan yang absen dalam bekerja. Adapun tingkat absensi kerja karyawan 

pada tahun 2014 disajikan pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Data Kehadiran Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Usaha Loka  

 Tahun 2014 

Bulan Jumlah Persen Kehadiran 

(%) 

Jumlah Persen 

Ketidakhadiran (%) 

Januari 59,9 40,1 

Februari 45,9 54,1 

Maret 49,4 50,6 

April 48,2 51,8 

Mei 49,2 50,8 

Juni 49,4 50,6 

Juli 49,5 50,5 

Agustus 41,7 58,3 

September 51,5 48,5 

Oktober 50,4 49,6 

November 49,9 50,1 

Desember 44,4 55,6 

Rata*/bulan 49 51 

Sumber: Bagian Personalia/SDM PT. Usaha Loka Malang  

Dari tabel 1.2 disampaikan bahwa jumlah karyawan absen cukup tinggi 

yaitu 51% perbulan. Berdasarkan peraturan yang mengatur hak cuti karyawan 

maka bagi karyawan yang meninggalkan tugas tanpa keterangan bukan dari 

hak cuti dianggap mangkir/absen. Absensi kemangkiran dalam perusahaan 
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merupakan masalah karena karyawan yang absen berarti kerugian akibat 

terhambatnya penyelesaian pekerjaan dan penurunan kinerja. Hal ini juga 

merupakan indikasi adanya ketidakpuasan kerja karyawan yang dapat 

merugikan perusahaan (Robbin, 2003). Situasi seperti tersebut diatas akan 

sangat mengganggu kelancaran tugas perusahaan. 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas di PT. Usaha Loka akan 

dijadikan obyek penelitian. Melalui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan tersebut akan menjadikan karyawan memahami atas upaya untuk 

menciptakan kepuasan dalam bekerja diperusahaan. Pada sisi yang lain hasil 

tersebut juga dapat mencerminkan atas segala bentuk upaya perusahaan untuk 

memberikan jaminan kepuasan kerja karyawan sesuai dengan harapan 

karyawan dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Maka berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian 

dengan judul ‘’Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT. Usaha Loka”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan di PT. Usaha Loka? 

2. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Usaha Loka? 

3. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Usaha Loka? 
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C. Pembatasan Masalah 

 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar dari fokus dengan menggunakan teori 

kepuasan kerja menurut luthan, teori kinerja menggunakan mangkunegara dan 

obyek penelitian adalah karyawan bagian produksi dan karyawan yang sudah 

bermasa kerja lebih dari 1 tahun. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan di PT. Usaha Loka. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan di PT. Usaha Loka. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Usaha Loka. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk 

mengevaluasi kepuasan kerja karyawan sehingga kinerja karyawan dapat 

meningkat. 

2. Bagi Peneliti Lain 
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Sebagai bahan acuan, dan tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya 

terutama yang berkenaan dengan Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan. 

 


