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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

       Manusia merupakan salah satu sumber daya perusahaan yang mempunyai 

peran serta dalam penggunaan sumber daya lain yang ada didalam perusahaan. 

Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang tepat merupakan kunci 

keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini seorang 

pemimpin harus bisa dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan 

kerja perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Keberhasilan 

seorang pemimpin akan terlihat dari kinerja karyawannya. 

       Masalah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, merupakan 

masalah utama yang patut mendapat perhatian organisasi adalah masalah kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan dianggap penting bagi organisasi karena 

keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Karyawan 

yang kinerjanya baik akan menunjukan hasil kerja yang tinggi sedangkan 

karyawan yang kinerjanya rendah akan menunjukan hasil kerja yang rendah. 

Peningkatan kinerja karyawan secara otomatis akan meningkatkan peforma 

perusahaan. 

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

kepuasan kerja. Kepuasan kerja terhadap pekerjaan itu sendiri adalah perasaan 



2 

 

 

individu terhadap pekerjaannya. Perasaan ini berupa suatu hasil penilaian 

mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan mampu memuaskan 

kebutuhannya. Kinerja karyawan terbentuk karena adanya kepuasan kerja. 

Perasaaan puas merupakan hasil penilaian pada diri setiap karyawan oleh mereka 

sendiri mengenai seberapa jauh pekerjaan yang didapatkankan dapat memuaskan 

semua yang mereka butuhkan.  

       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 (2006) 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. 

       Untuk mengetahui hasil pekerjaan atau kinerja karyawan diperlakukan 

evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja merupakan sarana untuk memperbaiki mereka 

yang tidak melakukan tugasnya dengan baik di dalam organisasi. Banyak 

organisasi atau perusahaan berusaha mencapai sasaran suatu kedudukan yang 

terbaik dan terpercaya dalam bidangnya. Untuk itu sangat tergantung dari para 

pelaksanaannya, yaitu para karyawan agar mereka mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. 
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       Perhatian hendaknya ditujukan kepada kinerja, suatu konsepsi atau wawasan 

bagaimana kita bekerja agar mencapai yang terbaik. Fokusnya adalah kepada 

kegiatan bagaimana usaha untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.  Untuk mencapai itu perlu melihat atau 

meninjau kinerja itu sendiri. Dengan demikian , pimpinan dan karyawan yang 

bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan evaluasi kinerja harus pula 

dievaluasi secara periodik.  

       Apabila kinerja karyawan tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak 

buruk bagi perusahaan. Perusahaan tidak akan mencapai target yang ditetapkan 

atau jika tercapai hasilnya tidak akan optimal karena kinerja karyawan yang 

rendah. Perusahaan tentunya menginginkan karyawannya melakukan pekerjaan 

mereka dengan kinerja yang tinggi. Di banyak perusahaan, kinerja karyawan 

yang tinggi merupakan hal yang menentukan dalam keberhasilan suatu 

organisasi. 

       Kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah 

kepuasan kerja. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa perusahaan yang 

memiliki karyawan yang lebih puas cenderung produktivitas karyawannya lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki karyawan yang kurang puas. 

Pada karyawan yang puas terhadap pekerjaannya maka kinerjanya akan 

meningkat dan akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pekerjaan. 

Sehubungan dengan itu, perusahaan harus mampu menciptakan kepuasan kerja 
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bagi karyawan melalui kompensasi, motivasi, maupun lingkungan kerja itu 

sendiri. 

       Robbins (2003: 78), Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang , yang menunjukan perbedaan antara jumlah penghargaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

Kepuasan kerja yang rendah menimbulkan ketidakpuasan kerja. Dampak buruk 

dari ketidakpuasan kerja akan sangat merugikan perusahaan. Karyawan akan 

melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan seperti : mogok kerja, 

ketidakhadiran karyawan, turunnya kinerja karyawan dan lain-lain. 

       Untuk mengukur kepuasan kerja pada penelitian ini menggunakan indikator 

pada penelitian Luthans (2006) yaitu pekerjaan itu sendiri, upah atau gaji yang 

diterima karyawan, kesempatan promosi yang diberikan perusahaan, supervisi 

atau pengawasan yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan, rekan kerja dan 

kondisi kerja atau lingkungan kerja perusahaan tersebut. 

       PT Usaha Tani Maju Kediri merupakan perusahaan swasta dengan status 

penanaman modal dalam negeri. Dimana merupakan perusahaan swasta nasional 

murni yang menghasilkan makanan ternak yang diproses secara alamiah dengan 

peralatan yang modern yang didatangkan dari jepang. Perusahaan ini 

memproduksi makanan ternak yang mempunyai kualitas bagus, bahkan sudah 

bisa menembus pasar ekspor. PT Usaha Tani Maju Kediri bertempat di desa 

Tenggerlor kecamatan Kunjang kabupaten Kediri, lokasi perusahaan yang 
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strategis karena dekat dengan bahan produksi. Perusahaan ini memiliki 110 

karyawan tetap. 

       Pencapaian produksi akan diolah sebagai data pencapaian indikator kerja, 

pencapaian akan dijelaskan pada tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 

Data Capaian Kerja Pada PT. Usaha Tani Maju Kediri Tahun 2014 

Produksi dalam satuan ukuran kilogram 

Sumber : PT Usaha Tani Maju Kediri 

Bulan Target 

Produksi 

Realisasi Deviasi Dalam persen 

Januari 500.000 525.340 (+)25.340 (+) 5,06% 

Februari 500.000 540.130 (+)40.130 (+) 8,02% 

Maret 500.000 520.880 (+)20.880 (+) 4,17% 

April 500.000 500.000 0 0% 

Mei 500.000 550.150 (+)50.150 (+) 10,03% 

Juni 650.000 620.164 (-)29.836 (-)   4,59% 

Juli 650.000 640.360 (-)  9.640 (-)   1,48% 

Agustus 650.000 615.785 (-)34.215 (-)   5,26% 

September 650.000 635.872 (-)14.128 (-)   2,17% 

Oktober 650.000 585.552 (-)64.448 (-)   9,91% 

Nopember 650.000 565.800 (-)84.200 (-) 12,95% 

Desember 500.000 495.098 (-)  4.902 (-)   0,75% 
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       Data diatas menjelaskan tentang pencapaian bagian produksi pada tahun 

2014. Produksi dalam satuan ukuran kilogram perbulan yang dihasilkan PT 

Usaha Tani Maju Kediri. Berdasarkan data tabel 1.1 Dapat dilihat bahwa tingkat 

realisasi/target yang tercapai hanya berada di bulan Januari, Februari, Maret, 

April dan Mei tahun 2014, sedangkan tingkat realisasi/target yang tidak tercapai 

berada dibulan selanjutnya yaitu bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2014. 

Selama satu tahun ini (2014) terjadi penurunan kinerja pada bagian produksi.  

       Pada hasil wawancara dengan pihak personalia, kualitas hasil produksi  

selama ini belum ada produk yang cacat dan selalu habis terjual.  Hal tersebut 

menunjukan bahwa kualitas pakan ternak yang dihasilkan perusahaan sangat baik 

meskipun terjadi penurunan jumlah produksi selama tahun 2014. Dalam proses 

produksi pakan ternak, karyawan dituntut untuk disiplin dalam bekerja seperti 

tepat waktu ketika masuk kerja, memakai sarana prasarana yang sudah 

disediakan perusahaan untuk lebih aman dalam bekerja. 

       Berkaitan dengan indikator kepuasan kerja perasaan tentang pekerjaan itu 

sendiri dalam melakukan pekerjaannya yaitu tahapan pelaksanaan tugas 

membutuhakan proses yang tidak sebentar karena harus melalui beberapa proses 

seperti proses penjemuran bahan baku, disini proses penjemuran menggunakan 

bantuan cahaya matahari, kalau musim hujan biasanya menggunakan mesin 

pemanas/oven. Setelah itu bahan baku yang sudah kering siap untuk diolah 

menjadi pakan ternak dan seterusnya sampai ketahap quality control untuk 
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memastikan produk tersebut layak tidaknya dijual. Dengan proses seperti itu 

pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan ketelitian. 

       Kesempatan karyawan untuk mendapatkan kenaikan jabatan dapat 

menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan sebuah perusahaan, dan kebanggaan 

pribadi, akan tetapi di perusahaan ini tidak ada promosi jabatan pada karyawan 

bagian produksi. Sehingga karyawan bagian produksi akan tetap menjadi 

karyawan tanpa ada kenaikan jabatan. Kepedulian atasan terhadap bawahannya 

dalam memperhatikan tentang saran dan keluhan yang bawahan sampaikan akan 

menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi bagi karyawan. Di perusahaan 

pakan ternak ini menerapkan sistem pengawasan kerja disiplin dan ramah 

terhadap karyawan saat bekerja sehingga karyawan merasakan kepuasan kerja 

yang lebih. 

       Perusahaan harus bisa menciptakan kelompok kerja yang mendukung satu 

sama lain terbentuk rasa kekeluargaan dan rasa memiliki antar anggota. 

Kelompok kerja dapat menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan individu 

apabila didukung dengan rekan kerja yang baik dan kerja sama. Dalam 

perusahaan ini, mayoritas karyawan saling mengenal dan hubungan karyawan 

sangat akrab dikarenakan kebanyakan karyawan yang bekerja di perusahaan ini 

merupakan masyarakat sekitar lokasi perusahaan. Berkaitan dengan indikator 

yang disebabkan oleh perasaan tentang kondisi kerja atau lingkungan kerja yaitu 
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kondisi sirkulasi udara yang sedikit membuat ruangan menjadi panas dapat 

menimbulkan kondisi kerja yang tidak nyaman. 

       Pada hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu karyawan bagian 

produksi yang berstatus karyawan tetap, perusahaan ini setiap karyawan bagian 

produksi khususnya memperoleh gaji dengan UMR Kabupaten Kediri yaitu 

sebesar Rp. 1.350.000 perbulan. Dengan mendapat gaji sejumlah tersebut selama 

satu bulan, hanya dapat mencukupi kebutuhan pokok saja, sedangkan harga 

bahan pokok sekarang melonjak tinggi seiring dengan naiknya bahan bakar, 

belum lagi bagi karyawan yang sudah menikah dan mempunyai seorang anak, 

akan semakin tinggi pengeluaran dan kebutuhan yang dibutuhkan.  

       Mayoritas karyawan yang bekerja diperusahaan mempunyai pekerjaan 

lainnya misal bercocok tanam disawah ataupun beternak sapi. hal inilah yang 

memperkuat indikasi diatas bahwa penurunan kinerja disebabkan adanya rasa 

ketidaksesuaian dari gaji yang diperoleh setiap karyawan. Sehingga timbulah 

perasaan kurang puas terhadap pekerjaannya akibatnya kinerja karyawan 

menurun. 

       Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas pada PT. Usaha Tani Maju 

Kediri akan dijadikan obyek penelitian. Melalui pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan tersebut akan menjadikan karyawan memahami atas 

upaya untuk menciptakan kepuasan dalam bekerja diperusahaan. Maka 

berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 
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suatu penelitian dengan judul ‘’Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT. Usaha Tani Maju Kediri”. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pokok 

permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan di PT. Usaha Tani Maju Kediri? 

2. Bagaimana kinerja karyawan di PT. Usaha Tani Maju Kediri? 

3. Apakah kepuasan kerja karyawan yang terdiri dari kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, supervisi, rekan kerja dan 

kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Usaha 

Tani Maju Kediri? 

4. Dari variabel kepuasan kerja yang terdiri dari kepuasan terhadap pekerjaan itu 

sendiri, gaji, kesempatan promosi, supervisi, rekan kerja, dan kondisi kerja,  

manakah yang dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan?  

 

 

C. Batasan Masalah 

       Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok permasalahan 

yang diteliti tidak melebar dari fokus dengan menggunakan: 
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1) Kepuasan Kerja menurut Luthan (2006) yang terdiri dari: kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap upah/gaji, kepuasan terhadap 

kesempatan promosi, kepuasan terhadap supervisi/pengawasan, kepuasan 

terhadap rekan kerja, dan kepuasan terhadap kondisi kerja. 

2) Kinerja menurut Mangkunegara (2006) yang terdiri dari: kuantitas , kualitas 

dan ketepatan waktu. 

3) Karyawan tetap bagian produksi 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan di PT. Usaha Tani Maju 

Kediri. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan di PT. Usaha Tani Maju Kediri. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepuasan kerja yang terdiri dari 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, supervisi, 

rekan kerja dan kondisi kerja terhadap kinerja karyawan di PT. Usaha Tani 

Maju Kediri. 
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4. Untuk menganalisis dari kepuasan terhadap pekerjan itu sendiri, gaji, 

kesempatan promosi, supervisi, rekan kerja dan kondisi kerja yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan PT Usaha Tani maju Kediri. 

 

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 

Sebagai bahan acuan, dan tambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya 

terutama yang berkenaan dengan  Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan. 

 

 

 

 

 


