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A.Latar Belakang Penelitian 

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempatnya 

bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual karena 

setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-

nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan 

yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakan. 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yag diterima pekerja dan jumlah 

yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbin, 2003:78). 

Karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karyawan 

memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan perusahaan. Apabila 

karyawan memiliki kinerja dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan 

berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik 

bagi perusahaan. Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik, kalau 

karyawannya bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki semangat kerja 

yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moril yang rendah. Adalah menjadi 

tugas manajemen agar karyawan memiliki semangat kerja dan moril yang tinggi serta ulet 

dalam bekerja. Berdasarkan pengalaman dan dari beberapa buku yang pernah saya baca, 

biasanya karyawan yang puas dengan apa yang diperolehnya dari perusahaan akan 



memberikan lebih dari apa yang diharapkan dan ia akan terus berusaha memperbaiki 

kinerjanya. Sebaliknya karyawan yang kepuasan kerjanya rendah, cenderung melihat 

pekerjaan sebagai hal yang menjemukan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan 

terpaksa dan asal-asalan. Untuk itu merupakan keharusan bagi perusahaan untuk 

mengenali faktor-faktor apa saja yang membuat karyawan puas bekerja di perusahaan. 

Dengan tercapainya kepuasan kerja karyawan, produktivitas pun akan meningkat. 

Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa pendapatan, gaji atau salary merupakan faktor 

utama yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Sehingga ketika perusahaan merasa 

sudah memberikan gaji yang cukup, ia merasa bahwa karyawannya sudah puas. 

Sebenarnya kepuasan kerja karyawan tidak mutlak dipengaruhi oleh gaji semata. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, diantaranya adalah kesesuaian 

pekerjaan, kebijakan organisasi termasuk kesempatan untuk berkembang, lingkungan 

kerja dan perilaku atasan. Untuk lebih meyakini bahwa kesempatan berkembang 

merupakan faktor utama bagi kepuasan dan motivasi kerja karyawan dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan 

dan mengendalikan perilaku manusia. Motivasi sebagai upaya yang dapat memberikan 

dorongan kepada seseorang untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki, 

sedangkan motif sebagai daya gerak seseorang untuk berbuat. Karena perilaku seseorang 

cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Dalam konteks pekerjaan, motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendorong seorang karyawan untuk bekerja. Motivasi adalah kesediaan individu untuk 



mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi . Ada tiga elemen 

kunci dalam motivasi yaitu upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Upaya merupakan 

ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk 

mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang 

tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya tersebut serta 

difokuskan pada tujuan organisasi. Kebutuhan adalah kondisi internal yang menimbulkan 

dorongan, dimana kebutuhan yang tidak terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang 

merangsang dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ini menimbulkan perilaku 

pencarian untuk menemukan tujuan, tertentu. Apabila ternyata terjadi pemenuhan 

kebutuhan, maka akan terjadi pengurangan tegangan. Pada dasarnya, karyawan yang 

termotivasi berada dalam kondisi tegang dan berupaya mengurangi ketegangan dengan 

mengeluarkan upaya 

Kinerja dari seorang karyawan sangat penting bagi karyawan itu sendiri maupun 

bagi perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja. Karena dengan mengetahui 

kinerjanya seorang karyawan dapat mengetahui sampai dimana kemampuannya. Bagi 

perusahaan dengan mengetahui kinerja karyawannya dapat menilai atau mengevaluasi 

kekurangan atau kelebihan mereka.  Kinerja seseorang dapat ditelusuri dengan meneliti 

motiasi disamping kemampuan individu karyawan tersebut. Dengan mengetahui motif 

seorang karyawan maka perusahaan dapat mengetahui apa yang menjadi dorongan 

karyawan untuk bekerja sebaik-baiknya. 

Prabu (2005) mengemukakan bahwa faktor-faktor motivasi yang terdiri dari 

lingkungan kerja, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi dan kebutuhan 

berpengaruh terhadap kepuasan bekerja pegawai BKKBN Kabupaten Muara Enim. 



Variabel kebutuhan memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Suprayetno (2008) dapat diketahui motivasi kerja, kepemimpinan  dan budaya organisasi 

mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) 

Banyuwangi”. 

PT. Telkom Kandatel Malang adalah sebuah perusahaan yang melayani kebutuhan 

masyarakat di bidang sarana komunikasi. Guna menunjang kinerja dari karyawan PT. 

Telkom Kandatel Malang dalam melayani pemasangan sabungan telepon , karyawan  

dituntut untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Untuk menunjang kinerja 

dari karyawan diperlukan sebuah motivasi yang dapat memberikan dorongan karyawan 

untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Untuk menunjang kinerja karyawan PT. 

Telkom Kandatel Malang memberikan motivasi dan kepuasan bagi para karyawan, hal ini 

dilakukan agar para karyawan PT. Telkom Kandatel Malang dapat meningkatkan kinerja 

dan dapat melayani masyarakat dengan baik. 

Kepuasan dan motivasi kerja merupakan suatu hal yang dapat mendorong 

karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja. Dengan kepuasan dan motivasi kerja yang 

baik dari instansi kepada karyawan, akan menghasilkan kinerja yang diharapkan dari 

karyawan. Keinginan karyawan untuk mencapai kinerja yang tinggi. Motivasi berprestasi 

menunjukkan pentingnya menetapkan target atau standar keberhasilan. Karyawan dengan 

ciri-ciri motivasi berprestasi yang tinggi akan memiliki keinginan bekerja yang tinggi. 

Karyawan lebih mementingkan kepuasan pada saat target telah tercapai dibandingkan 

imbalan atas kinerja tersebut. Hal ini bukan berarti mereka tidak mengharapkan imbalan, 

melainkan mereka menyukai tantangan.  macam kebutuhan yang dimiliki oleh setiap 

individu yaitu: Kebutuhan berprestasi (Achievement motivation) yang meliputi tanggung 



jawab pribadi, kebutuhan untuk mencapai prestasi, umpan balik dan mengambil risiko 

sedang, Kebutuhan berkuasa (Power motivation) yang meliputi persaingan, 

mempengaruhi orang lain,  Kebutuhan berafiliasi (Affiliation motivation) yang meliputi 

persahabatan, kerjasama dan perasaan diterima (Mangkunegara, 2009:66). 

Pengukuran yang dilakukan melalui suatu kinerja karyawan dapat dilakukan 

melalui : Kualitas hasil kerja (quality of work), Kuantitas hasil kerja (quantity of work), 

Pengetahuan tentang pekerjaan (knowledge of job), Kerjasama (cooperation), Adaptasi 

atau penyesuaian diri (adabtability), Pengetahuan serba guna (versability),   Keamanan 

(safety). .Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang : “Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Telkom Kandatel Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan                        PT. 

Telkom Kandatel Malang ? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi kerja  terhadap kinerja karyawan PT. Telkom 

Kandatel Malang ? 

3. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Telkom Kandatel Malang ? 

 
 
C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan  PT. Telkom Kandatel Malang. 



2. Untuk  menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Telkom Kandatel Malang. 

3. Untuk  menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan PT. Telkom Kandatel Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan baik untuk sekarang maupun yang akan datang. 

2. Dapat dipergunakan sebagai bahan informasi mengenai kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya dan sebagai acuan yang dapat digunakan dalam kebijakan yang 

berhubungan dengan pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Sebagai informasi pengetahuan dalam mempelajari lebih jauh tentang hasil 

penelitian yang akan datang sebagai bahan perbandingan pada penelitian yang 

akan datang. 

 


