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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan di dalam dunia industri menuntut perusahaan untuk semakin 

kompetitif dengan menempatkan tenaga-tenaga yang ahli di dalam bidangnya. 

Banyak sekali faktor penunjang keberlangsungan suatu organisasi, salah satunya 

adalah faktor karyawan. Karyawan seharusnya dapat dikembangkan agar dapat 

mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah aset organisasi yang 

paling penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh perusahaan.  Manusia 

dalam perusahaan perlu mendapatkan perhatian khusus jika perusahaan ingin 

mencapai tujuan organisasi. 

Dengan ditemukannya mesin-mesin serta penggunaannya dalam industri 

telah mendesak fungsi dari tenaga manusia di dalam kerja. Namun tenaga 

manusia tetap memegang peranan yang cukup penting. Betapapun sempurnanya 

peralatan kerja, tanpa adanya tenaga manusia, sekalipun sederhana misalnya 

hanya sebagai penekan tombol untuk menjalankan mesin maka pabrik tersebut 

tiada artinya, tidak ubahnya seonggok besi tua yang menantikan saat 

kemusnahannya. 

Dikatakan oleh Louise A. Allen (dalam As’ad, 1989), tentang pentingnya 

unsur manusia dalam menjalankan roda industri bahwa betapapun sempurnanya 

rencana-rencana organisasi dan pengawasan serta penelitiannya, bila mereka 

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira maka suatu 

perusahaan tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat 

dicapainya. 

Dari uraian Allen ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor manusia 

ternyata cukup berperan dalam mencapai hasil sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Memberikan motivasi agar dicapai kepuasan kerja bagi para karyawan 

merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan perusahaan.  

Secara tidak langsung kepuasan dalam bekerja merupakan salah satu tujuan 

seseorang dalam bekerja dan hal itu merupakan suatu hal yang sangat penting 
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dalam suatu perusahaan atau organisasi, karena hal tersebut akan berpengaruh 

besar pada produktivitas perusahaan itu sendiri.  

Bagi karyawan sendiri, kepuasan kerja muncul bila keuntungan yang 

dirasakan dari pekerjaannya melampaui biaya marjinal yang dikeluarkan, yang 

oleh karyawan tersebut dianggap cukup memadai.  

Melihat betapa pentingnya arti kepuasan kerja bagi seorang karyawan maka 

banyak penelitian yang mengangkat hal tersebut. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Amirullah (2001) mengenai keterkaitan antara kepuasan kerja 

dengan produktivitas karyawan, didapatkan hasil bahwa produktivitas karyawan 

ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah kepuasan kerja. Oleh 

karenanya pihak manajerial perlu mengidentifikasi indikator-indikator kepuasan 

kerja seperti upah, pekerjaan itu sendiri, pengawasan, promosi, kelompok kerja, 

dan kondisi kerja. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Timothy (2000) mengenai 

kepuasan kerja. Hasil yang diperoleh adalah bahwa ada dua perbedaan 

pandangan dari kepuasan kerja. Pertama tinggi rendah, dimana kepuasan kerja 

diperoleh dari lingkungan kerja. Kedua dari bawah ke atas, dimana kepuasan 

kerja diperoleh dari pengalaman kondisi pekerjaab yang positif. Didapatkan pula 

bahwa penilaian diri sendiri berhubungan secara signifikan dalam kepuasan 

kerja yang terkait dengan pekerjaan yang bermacam-macam, dan bahwa 

penilaian diri sendiri yang positif akan memberikan hasil yang lebih tinggi 

terhadap kepuasan kerjanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh La Follete (1995) tentang iklim dalam 

organisasi dengan hasil bahwa interaksi antar individu karyawan, karyawan 

dengan atasan dan sebaliknya sangat mempengaruhi motivasi kerja karyawan, 

dan perusahaan yang berorientasi pada manusia atau pekerjaannya akan dapat 

menghasilkan kinerja yang maksimal. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Bachtiar (2002) pada karyaan CV. Lab Tec 

Surya Abadi Malang tentng iklim organisasi dengan hasil bahwa ada hubungan 

yang signifikan yang positif antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja 

karyawan dengan nilai r = 0,014 yang berarti semakin baik iklim organisasi yang 

ada maka semakin dapat menimbulkan kepuasan kerja pada karyawan, dan 
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variabel iklim organisasi memang merupakan variabel yang menunjukkan 

kepuasan kerja. 

Dari berbagai hasil penelitian yang di kemukakan tadi dapat kita cermati 

bahwa kepuasan dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting tidak hanya 

bagi karyawan sendiri tapi juga bagi perusahaan atau organisasi yang 

bersangkutan. Seorang karyawan yang dapat merasakan perasaan senang dalam 

melakukan pekerjaanya, ia akan menjadi individu yang produktif dan inovatif 

dalam menuangkan ide-ide dalam pekerjaanya,. Dan hal itu yang sangat di 

harapkan pihak managerial perusahaan, karena jika karyawan dapat memberikan 

yang terbaik bagi perusahaan hal itu secara otomatis akan meningkatkan 

produktivitas dan juga citra perusahaan itu sendiri. 

Sebaliknya jika karyawan kurang merasakan kepuasan dari hasil 

pekerjaannya, maka akan menimbulkan banyak kendala seperti halnya 

pemogokan kerja yang tentunya akan merugikan banyak pihak terutama 

perusahaan itu sendiri karena akan menurunkan tingkat produksinya.  

Kepuasan dalam bekerja tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya, banyak 

sekali faktor-faktor yang mendukung. Dari berbagai penelitian di atas terlihat 

bahwa salah satu faktor tersebut adalah keadaan atau iklim yang ada dalam 

organisasi tersebut. Iklim tersebut meliputi kondisi pekerjaan, aturan dan 

kebijakan dalam organisasi, serta interaksi karyawan dengan atasan. Hal itu 

tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku serta kinerja seluruh elemen dalam 

organisasi atau perusahaan itu sendiri. 

Hal tersebut sangat sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Herzberg (dalam manulang, 1998) yang menyatakan bahwa faktor-faktor iklim 

yang dapat mendatangkan kepuasan kerja adalah kebijakan dan administrasi, 

supervisi, gaji, hubungan antara pribadi dengan penyelia, serta kondisi kerja. 

Penerapan iklim organisasi dapat mempengaruhi perilaku organisasi secara 

positif maupun negatif. Misalnya, ruang kerja yang tidak baik, hubungan atasan 

dan baahan yang konflik, dan birokrsi yang kaku dapat menimbulkan sikap 

negatif, stres kerja tinggi, serta motivasi dan kepuasan kerja yang rendah. Iklim 

organisasi seperti ini akan menciptakan kinerja dan kepuasan akan pekerjaan 

anggota organisasi rendah. Sebaliknya jika karyawan bekerja di ruangan yang 



4 

 

bersih dan nyaman, hubungan atasan dan bawahan yang kondusif dan birokrasi 

longgar akan menimbulkan sikap positif, stres kerja rendah, serta motivasi dan 

kepuasan kerja tinggi yang akan menciptakan kinerja karyawan yang tinggi pula. 

Dari pemaparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa jika iklim 

organisasi memberikan suasana yang kondusif dan menyenangkan, tentunya 

akan menimbulkan tingkah laku yang sesuai dengan harapan organisasi atau 

perusahaan dan akan menimbulkan rasa senang pada diri karyawan atas hasil 

pekerjaannya, dan sebaliknya jika iklim organisasi tidak memberikan suasana 

yang kondusif dan tidak menyenangkan, maka akan menimbulkan tingkah laku 

yang tidak sesuai dengan harapan organisasi atau perusahaan dan tidak akan 

menimbulkan rasa senang pada diri karyawan atas hasil kerjanya. 

Batik adalah salah satu bentuk seni tradisional dari jawa yang dapat kita 

kenali dengan mudah dan perkembangannya sangat pesat. Batik mulai dikenal 

sejak abad ke-12, namun masih ada perdebatan karena sangat sulit untuk 

melacak awal mula perkembangan seni batik. Seni membatik pada awalnya 

hanya digunakan sebagai aktivitas pengisi waktu luang bagi wanita, seiring 

perkembangan jaman mulai bergeser ke dalam dunia industri. Seperti halnya, 

Santosa Doelah yng mendirikan PT. Putra Sala Group pada tahun 1987. Sabagai 

pendiri, beliau dan istrinya berusaha untuk memperkaya perkembangan seni 

membatik dan usaha batik di Indonesia. Menurut Santoso Doellah, kinerja yang 

tinggi sangatlah penting dalam perkembangan perusahaan. Mereka berusaha 

untuk selalu mengkuti perkembangan dalam menghasilkan berbagai kreasi batik, 

misalnya dalam pemilihan warna dan bahan kain. 

Tidak selamanya perjalanan Putra Sala Group dapat berjalan dengan lancar. 

Persaingan dalam industri batik serta dampak kenaikan BBM pada tahun 2005 

membuat pimpinan dan seluruh karyawan bekerja ekstra supaya dapat 

menghasilkan produ-produk terbaik. Menurut Marina, Pimpinan Cabang Putra 

Sala Group, terdapat penurunan pendapatan sebesar 40% pada awal kenaikan 

harga BBM. Namun produksi di perusahaan ini tetap berjalan dan tidak ada 

usaha untuk melakukan PHK terhadap karyawannya seperti yang dilakukan 

perusahaan batik lainnya. Sehingga penurunan pendapatan tersebut tidak 

berlangsung lama, karena dengan kreativitas karyawan dalam menciptakan 
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desain produk serta promosi yang baik, jumlah pengunjung serta pendapatan 

kembali normal, bahkan terdapat peningkatan sebesar 20% setelah dilakukan 

pembenahan pada Rumah Batik Putra Sala Group tersebut.  

Perkembangan perusahaan PT. Putra sala Group, dapat dilihat dari 

pertambahan jumlah karyawan dari saat didirikan hingga sekarang yang sudah 

mencapai 205 karyawan. Dari pertama didirikan, jumlah karyawan selalu 

bertambah. Dari data yang didapat dari perusahaan ini, peningkatan jumlah 

karyawan terus bertambah terjadi pada lima tahun perjalanan perusahaan ini. Di 

perusahaan ini tidak pernah terjadi pengurangan jumlah karyawan baik karena 

faktor dari perusahaan ataupun dari keinginn para karyawan. Hal ini terbukti dari 

perkembangan PT. Putra sala Group yng berkembang pesat sehingga saat ini 

perusahaan tersebut telah memilki 12 cabang rumah batik putra Sala dan 15 

gerai batik yang tersebar di beberapa kota di jawa timur, misalnya seperti di 

daerah Madiun, Magetan, Caruban, dan Ngawi.  

Konsumen dapat membeli kain batik diberbagai tempat sesuai dengan 

kebutuhan, pilihan dan keinginan yang selalu berubah. Mengetahui hal tersebut, 

perusahaan Putra Sala Group harus selalu berpikir kreatif dalam menghadapi 

segala perubahan yang terjadi, serta terus-menerus meninjau dan memeperbaiki 

penawarannya. Cepat atau lambat perusahaan harus memperbaiki 

kemampuannya untuk mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya. 

Diana Hariyadi, Direktur Operasi Putra Sala Group, mengatakan bahwa banyak 

kreasi yang telah dihasilkan, seperti kain batik wanita dan pria, bahan baju batik 

potongan, perlengkapan rumah tangga serta baju kasual. Namun dengan 

banyaknya ragam kreasi tersebut, diperlukan kreativitas dalam ragam hias serta 

teknik batik supaya dapat menghasilkan kreasi yang dapat bersaing di pasaran. 

PT. Putra sala Group juga mempunyai visi dan misi. Dengan visi “Masa 

Depan Batik Putra Sala Group, Masa Depan Batik Indonesia”, kelompok usaha 

Putra Sala Group berusaha lebih keras menembus pasar mancanegara dengan 

menjalin kerjasama dengan mitra-mitra usaha batik di Asia Tenggara maupun 

negara lainnya. Dengan berpijak pada misi perusahaan “ Bersandar Pada 

Keuletan, Keahlian, Pengalaman Dan Sentuhan Cita Rasa seni”, Putra Sala 

Group berusaha untuk menyumbangkan suatu karya yang bernilai terhadap seni 
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tradisional batik, yaitu pengembangan produk Batik Putra Sala Group yang 

bersifat multidimensional, artinya batik dapat dipersentasikan ke dalam berbagai 

format misalnya sebagai piranti griya, perangkat eksklusif serta perangkat 

khusus lainnya. 

Karyawan seringkali mempunyai ide-ide untuk mengembangkan tempat 

kerja mereka, pelaksanaan pekerjaan, proses-proses, dan jasa-jasa, sementara itu 

orang-orang di sekitar mereka akan cukup berpengaruh dalam mendorong atau 

menghambat produktivitas para karyawan tersebut. Jika ide-ide dalam 

meningkatkan produktivitas para karyawan tersebut didengar dan dilaksanakan 

pastilah akan menimbulkan suatu kepuasan tersendiri bagi para karyawan yang 

tentu akan menguntungkan pula bagi perusahaan tersebut.  

Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT. 

Putra Sala Group, diperolah informasi bahwa suasana kerja sangat berpengaruh 

pada kinerjanya. Karyawan mengatakan bahwa satu hal yang istimewa dari PT 

Putra Sala Group adalah hubungan antar karyawannya yang terjalin sangat baik 

antar sesama karyawan maupun antara atasan dan bawahan. Keakraban tersebut, 

menurut mereka merupakan salah satu hal yang dirasa dapat meningkatkan 

kinerja mereka. Dengan kinerja yang baik serta iklim organisasi yang kondusif 

dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi para karyawan walaupun pada 

dasarnya kepuasan kerja merupkan hal yang bersifat individual. Setiap individu 

akan memilki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-

nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat 

kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya. 

Hal itu pula yang akan diteliti dalam organisasi atau perusahaan PT. Putra 

Sala Group ini, yaitu sejauh mana iklim organisasi dapat menciptakan kepuasan 

kerja terhadap para karyawannya yang masing-masing individu telah 

menetapkan suatu ukuran untuk sebuah kepuasan kerja bagi dirinya terhadap 

kineja serta lingkungan kerjanya.  

Mengingat pentingnya kepuasan kerja ditinjau dari iklim organisasi 

perusahaan maka perlu diadakan penelitian mengenai hubungan antara iklim 
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organisasi dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Putra Sala Group 

Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah apakah ada hubungan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja 

pada karyawan PT. Putra Sala group Ponorogo. 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara iklim organisasi dengan kepuasan kerja pada 

karyawan PT. Putra Sala group Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi ilmu psikologi, 

khususnya di bidang psikologi industri dan organisasi, serta sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian di bidang psikologi ndustri dan 

organisasi selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan referensi dan 

informasi bagi perusahaan mengenai hubungan antara iklim organisasi 

dengan kepuasan kerja pada karyawan PT Putra Sala Group, sehingga 

perusahaan dapat mengantisipasi penurunan kepuasan kerja pada karyawan.  

Hasil yang didapat dari peneltian ini, perusahaan juga dapat melakukan upaya 

peningkatan kepuasan kerja dan iklim organisasi. 

 

 

 

 

 


