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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dunia usaha di tanah air mengalami banyak kemajuan 

pada abad kedua puluh satu ini. Adanya pertumbuhan dunia usaha yang 

semakin maju tentunya memerlukan suatu pengelolaan yang lebih baik agar 

usaha yang dijalankan dapat lebih bertahan atau bahkan dapat lebih 

berkembang. Apa yang dikelola bukan hanya meliputi hal-hal yang bersifat 

material seperti uang, mesin atau bahan-bahan material lainnya yang 

diperlukan dalam memproduksi suatu barang tetapi juga hal-hal yang bersifat 

non material yaitu manusia yang ada dalam perusahaan. Dibandingkan dengan 

unsur-unsur lain dalam perusahaan, menurut beberapa ahli manusia adalah 

unsur terpenting dan paling kompleks. Dalam perusahaan, perhatian terhadap 

hasil produksi bukan hanya pada keuntungan yang didapat tapi perhatian juga 

pada tenaga kerja atau karyawan yang bisa menjalankan perusahaan. 

Perusahaan berkembang bukan karena modal yang besar atau hasil faktor 

produksi yang banyak tapi juga karena faktor dari sumber daya manusia yang 

berkualitas menghasilkan barang ataupun jasa. 

Menyadari arti pentingnya manusia dalam perusahaan maka 

keberadaannya perlu dilindungi dalam hal keamanan, kesehatan dan 

kesejahteraan (Suma’mur dalam Susanto, 2001). Manusia dalam bekerja 

mendambakan suatu kepuasan kerja baik itu segi materil maupun dalam segi 
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moril. Kerja merupakan suatu sarana untuk menuju ke arah terpenuhinya 

kepuasan pribadi dengan jalan memperoleh kekuasaan dan menggunakan 

kekuasaan itu terhadap orang lain. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan 

hal yang bersifat individual.Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. 

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu 

(Munandar, 2001).

Membicarakan masalah sumber daya manusia dalam menghasilkan 

suatu produksi barang atau jasa, ini tentunya dikaitkan pada bagaimana 

karyawan bisa bekerja dalam perusahaan sehingga bisa memuaskan 

kebutuhannya dan berakibat pada produktivitas karyawan meningkat yang 

mempengaruhi hasil produksi yang memuaskan. Mengapa seseorang bisa puas 

terhadap pekerjaannya sementara orang lain yang merasa tidak puas dari 

pekerjaannya, walaupun pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama. 

Menurut George & Jones (2002), ada empat komponen yang mempengaruhi 

tingkat kepuasan kerja,yaitu kepribadian, nilai-nilai (values), situasi pekerjaan 

dan pengaruh sosial. 

Robbins (2007) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan 

positif terhadap pekerjaan berdasarkan evaluasi karakteristik pekerjaan 

tersebut. Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan mempunyai 

perasaan positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas 

akan mempunyai perasaan negatif terhadap pekerjaannya. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Martoyo (2007:156) bahwa kepuasan kerja adalah keadaan 
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emosional karyawan dimana terjadi atau tidak terjadi titik temu antara nilai 

balas jasa organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan 

oleh karyawan bersangkutan.

Dalam mengetahui bagaimana kepuasan kerja dapat dilihat dari faktor 

apa yang mempengaruhi kepuasan kerja faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja antara lain, sistem gaji,kualitas dari supervisi, desentralisasi 

kekuasaan, tingkat kerja dan dorongan kerja, kondisi kerja yang 

menyenangkan, variabel kepribadian, status dan senioritas, pekerjaan yang 

sesuai dengan minat dan kepuasan hidup. Sedangkan Robbins (1996) 

menjelaskan fakor- faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya, 

tantangan kerja, kondisi kerja yang mendukung, sistem kerja yang adil, dan 

rekan kerja yang mendukung.  

Faktor yang perlu di perhatikan oleh perusahaan untuk kemajuan 

perusahaan adalah kepuasan kerja. Menurut jurnal penelitian yang di lakukan 

oleh Ahari, et al. Vol 5 (2013:47) konsep dari kepuasan kerja adalah: 

meskipun kepuasan kerja merupakan sikap pribadi, hal itu berpengaruh dan 

berakibat sangat penting untuk organisasi. Kepuasan kerja mempertinggi 

produktivitas individu, membuat karyawan berkomitmen terhadap organisasi, 

menjamin fisik dan mental karyawan sehat, memperbaiki semangat karyawan 

dan puas akan hidupnya dan cepat mendapatkan keahlian pekerjaan baru ".

Kepuasan kerja seseorang dalam suatu perusahaan sangat mungkin 

akan berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan adanya kebutuhan individu 

yang berbeda-beda pula atau situasi dan kondisi dalam perusahaan yang dapat 
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menyebabkan seseorang menjadi puas dalam bekerja. Pada perusahaan milik 

dalam negeri sendiri, dalam hal pemberian upah, jaminan kesehatan, 

tunjangan dan sebagainya tampaknya sudah layak harus diberikan oleh 

perusahaan agar pekerja mencapai kepuasan dan kesejahteraan hidupnya. 

Bagaimana dengan halnya perusahaan milik asing apakah juga sudah 

memberikan fasilitas-fasilitas tersebut. Apakah bisa mencapai kepuasan atau 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan karyawan. Pada umumnya perusahaan besar 

yang memproduksi suatu barang biasanya menitik beratkan sumber daya 

manusia nya pada bagian produksi, karena mungkin pada bagian ini sangat 

penting dalam perusahaan. Berdasarkan hal itu peneliti ingin mengkaji lebih 

mendalam mengenai kepuasan kerja pada salah satu perusahaan milik asing 

beberapa cabang di Indonesia dan mempunyai banyak karyawannya. Adapun 

perusahaan tersebut merupakan perusahaan kimia milik asing yang 

memproduksi bahan bubuk (powder) pewarna tas, pakaian dan sebagainya 

yang merupakan perusahaan yang cukup besar dengan mengekspor dalam 

negeri dan luar negeri.

Kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja karyawan tergantung pada 

perbedaan antara apa yang diharapkan. Sebaliknya, apabila yang di dapat 

karyawan lebih rendah dari pada yang diharapkan akan menyebabkan 

karyawan tidak puas. Kepuasan karyawan pada dasarnya sangat individualis 

dan merupakan hal yang sangat tergantung pada pribadi masing-masing 

karyawan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang, 

sehingga dapat dikatakan kepuasan atau ketidakpuasan seorang karyawan 
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merupakan keadaan yang sifatnya subyektif, yang merupakan hasil 

kesimpulan yang didasarkan pada suatu perbandingan mengenai apa yang 

nyata di terima karyawan dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang 

diharapkan,diinginkan dan di pikirkannya sebagai hal yang pantas atau berhak 

baginya.

Pekerjaan memerlukan interaksi dengan rekan kerja dan atasan, 

mengikuti peraturan dan kebijakan organisasi memenuhi standart kinerja, 

hidup dengan kondisi kerja yang sering kurang ideal dan semacamnya. 

Kepuasan kerja merupakan variabel tergantung utama karena dua alasan yaitu 

menunjukan hubungan dengan faktor kinerja dan merupakan preferensi nilai 

yang di pegang banyak peneliti perilaku organisasi. Pelayanan Perijinan Satu 

Pintu, yaitu Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan oleh BP2T Kabupaten 

Malang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Malang, 

mulai dari Penerimaan Permohonan, Pemrosesan, Penandatangan Keputusan 

Perizinan dan Pembayaran Retribusi/Pajak Perijinan dilaksanakan oleh BP2T 

Kabupaten Malang. Sehingga masyarakat yang mengurus atau mengajukan 

permohonan Perizinan hanya di BP2T Kabupaten Malang. Karyawan  di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang mempunyai jumlah 

kurang lebih 53 karyawan, yang terdiri dari 37 PNS dan 16 tenaga kontrak. 

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan kepuasan kerja 

pegawai khususnya untuk PNS yaitu dengan adanya kesulitan birokrasi 

mempersulit proses kenaikan jabatan atau jenjang karir meskipun sesuai 

dengan ketentuan bahwa kedua hal tersebut sudah ditetapkan dalam sistem 
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kepegawaian. Kondisi ini menjadikan para pegawai kurang mendapatkan 

kepuasan dalam bekerja diinstansi. Apabila ditinjau dari kepuasan kerja 

pegawai terkait dengan rekan kerja menunjukkan adanya beberapa pegawai 

yang berupaya untuk mendapatkan simpati dari pimpinan sehingga mereka 

selalu berupaya untuk mencari perhatian pimpinan dengan segala cara. 

Kondisi ini menjadikan hubungan kerja antar pegawai kurang harmonis dan 

hubungan kerja menjadi terganggu dengan adanya permasalahan tersebut. 

Pada sisi yang lain upaya untuk mencari perhatian atau simpati para 

karyawan banyak merugikan karyawan lain sehingga sering terjadi 

permasalahan dalam proses penyelesaian pekerjaan. Apabila dikaitkan dengan 

sisten pengawasan yang dilakukan, selama instansi kurang maksimal. Kondisi 

ini ditunjukkan dengan jarangnya sidak yang dilakukan pimpinan dalam 

bekerja, dalam artian pimpinan kurang mempedulikan pencapaian hasil kerja 

yang dilakukan oleh pegawai. Kondisi-kondisi ini menjadikan para pegawai 

kurang maksimal dalam bekerja diintansi.

Ketidakpuasan pada pegawai kontrak dapat ditunjukkan yaitu adanya 

ketidakpastian pembagian tugas atau pekerjaan sehingga karyawan kontrak 

terkesan menjadi pesuruh bagi instansi. Selain itu pegawai kontrak tidak 

memiliki status yang jelas sehingga gaji yang diberikan tidak sesuai dengan 

harapan, terlebih lagi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus 

diselesiakan oleh pegawai. Ketidakjelasan tugas menjadikan pegawai kontrak 

tidak memiliki hak-hak bagi seorang pegawai.
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Kepuasan kerja secara tidak langsung akan membuat karyawan 

perusahaan merasa selalu termotivasi untuk bekerja dan cenderung enggan 

untuk meninggalkan perusahaan karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. 

Sebaliknya, ketidakpuasan kerja karyawan akan mempengaruhi tingkat 

turnover, ketidakhadiran, kedisiplinan kerja dan tindakan lain yang merugikan 

perusahaan. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik meneliti pada bagian ini 

lebih dalam dan bagaimana gambaran atau deskripsi karyawan dalam masalah 

kepuasan kerja.  Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil 

judul “ ANALISIS KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN BADAN 

PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MALANG”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di rumuskaan 

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor motivator yang terdiri dari prestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggungjawab dan pengembangan potensi individu 

untuk karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan kontrak pada 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana faktor hygiene yang terdiri dari gaji dan upah, kondisi kerja, 

kebijaksanaan dan administrasi perusahaan dan kualitas supervisi untuk 

karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan kontrak pada Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang? 
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3. Bagaimana kepuasan kerja untuk karyawan yang berstatus Pegawai Negeri 

Sipil dan kontrak pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Malang? 

4. Bagaimana ketidakpuasan kerja untuk karyawan yang berstatus Pegawai 

Negeri Sipil dan kontrak pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Malang?

5. Bagaimana perbedaan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja dari 

karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan kontrak pada Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang?

C. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu dalam menganalisis 

kepuasan digunakan Dua Faktor dari Herzberg.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan faktor motivator yang terdiri dari prestasi, 

pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggungjawab dan pengembangan 

potensi individu untuk karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 

kontrak pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang.

b. Untuk mendeskripsikan faktor hygiene yang terdiri dari gaji dan upah, 

kondisi kerja, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan dan kualitas 
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supervisi untuk karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan kontrak 

pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang.

c. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja untuk karyawan yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil dan kontrak pada Badan Pelayanan Perijinan 

Terpadu Kabupaten Malang.

d. Untuk mendeskripsikan ketidakpuasan kerja untuk karyawan yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil dan kontrak pada Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kabupaten Malang

e. Untuk mendeskripsikan perbedaan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja 

dari karyawan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan kontrak pada 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Instansi

Bagi Badan Pelayan Perijinan Terpadu Kabupaten Malang, diharapkan 

penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan tentang seberapa 

besar kepuasan kerja  karyawan yang merasa selalu termotivasi untuk 

bekerja dan cenderung enggan untuk meninggalkan perusahaan,  

sehinggga dapat dijadikan referensi untuk mencapai tujuan bersama 

yang lebih baik

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki hubungan 

dengan permasalahan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung 
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yang terjadi tentang kepuasan kerja karyawan pada Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu Kabupaten Malang.


