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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semakin berkembangnya industri sekarang ini mengakibatkan turut 

berkembangnya tingkat persaingan diantara industri satu dengan industri yang 

lainnya, dengan kata lain perusahaan harus mampu menyiapkan segala 

komponen yang dibutuhkan dalam menghadapi persaingan tersebut. Salah satu 

kunci dalam mengembangkan organisasi yang efektif dan efisien adalah 

bagaimana cara organisasi tersebut, menggunakan sumber daya manusia yang 

ada, karena tenaga kerja merupakan faktor penggerak dari keseluruhan 

aktivitas. Pembinaan dan pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal 

akan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, sehat fisik maupun 

mental serta keterampilan yang tinggi. 

Untuk beberapa  alasan, pimpinan dalam suatu perusahaan tertarik dalam 

memperhatikan masalah – masalah tentang kepuasan kerja para pegawainya 

atau karyawannya. Masalah ini sangatlah penting di dalam suatu perusahaan 

karena karyawan akan merasa terperhatikan oleh perusahaan sehingga 

tuntutannya akan menjadi sebuah kebutuhan bagi karyawan itu sendiri serta 

hal itu juga bisa mempengaruhi komitmen mereka terhadap pekerjaan itu 

sendiri. Dan kemauan untuk bekerja lebih baik sehingga tercipta kreativitas 

dan fleksibilitas. 
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Kepuasan kerja di banyak perusahaan kurang mendapat perhatian serius 

bahkan tidak jarang segala usaha untuk meningkatkan kepuasan kerja 

mendapat tantangan dari beberapa pihak di dalam perusahaan. Salah satu 

persoalan yang mendapat perhatian dalam setiap organisasi adalah bagaimana 

memahami kebutuhan dan kepuasan dari setiap individu yang akan menjadi 

salah satu keberhasilan suatu organisasi, sebab dalam kenyataanya kepuasan 

dari setiap orang sulit sekali untuk di pahami, bagi karyawan sendiri kepuasan 

kerja muncul bila ada keuntungan yang dirasakan dari hasil pekerjaannya. 

Namun demikian, rasa puas itu bukan keadaan yang tetap karena dapat  di  

pengaruhi oleh faktor dari luar dirinya. Dapat di artikan bahwa setiap 

karyawan tentunya tidak saja menginginkan mereka bekerja tidak hanya untuk 

memenuhi tugas dan tanggung jawab yang telah di berikan kepada mereka, 

tetapi lebih daripada itu kebutuhan dalam mendapatkan kepuasan dari hasil 

pekerjaannya adalah faktor yang tidak kalah pentingnya dengan masalah 

personalia yang lain. Pegawai akan merasa puas dalam bekerja apabila aspek – 

aspek pekerjaan dan aspek dirinya mendukung dan sebaliknya jika aspek – 

aspek tersebut tidak mendukung, pegawai akan merasa tidak puas. Oleh 

karena itu maka pelaksanaan yang menyangkut tugas – tugasnya sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan yang telah di tentukan sebaiknya oleh pimpinan 

harus selalu di pantau. 

Salah satu hal yang mendorong karyawan mau bekerja dengan baik dan 

berdedikasi adalah pekerjaan mereka di perhatikan, prestasi kerja, dan cara 
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kerja mereka di hargai oleh manajemen dan bila pekerjaan atau jabatannya 

disenangi maka akan menimbulkan kepuasan bagi karyawan itu sendiri. 

Menurut Robbins (1996:181) faktor – faktor penting yang mendorong 

kepuasan kerja adalah kerja yang secara mental menantang, ganjaran yang 

pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan kerja yang mendukung. Oleh 

karena itu pimpinan harus memikirkan dan mewujudkan bagaimana kepuasan 

karyawan dapat memotivasi bagi diri karyawan sendiri, karena itu dapat 

berpengaruh kepada kinerja dan produktivitas dalam perusahaan. 

Lebih jauh dalam bukunya Robbins (1996:188) mengatakan bahwa jika 

anda melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik maka anda merasa senang 

dengan hal itu. Lagi pula dengan mengandaikan bahwa organisasi mengganjar 

produktivitas, produktivitas yang tinggi seharusnya meningkatkan pengakuan 

verbal, tingkat gaji anda, dan promosi. Ganjaran – ganjaran ini selanjtnya 

menaikkan tingkat kepuasan anda dengan pekerjaan ini. Sebagaimana 

diketahui bahwa antara orang satu dengan orang lainnya berbeda dalam hal 

keinginan dan pandangan, perbedaan inilah yang mungkin akan bertentangan 

di dalam kejadian maupun pekerjaan bahkan dalam hubungannya dengan 

orang lain. Akan hal tentang kepuasan kerja yang diinginkan setiap karyawan 

di dalam pekerjaannya, tentunya akan berbeda pula dimana itu akan 

berdampak pada masing – masing karyawan untuk lebih memaksimalkan hasil 

pekerjaannya dan untuk memenuhi kepuasan yang mereka inginkan selain 

faktor luar tentunya. 
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Untuk itulah, maka perlu mendeteksi faktor – faktor situasional yang 

mungkin saling mempengaruhi terhadap produktivitas kerja karyawan di 

dalam perusahaan. Demikian pula yang terjadi di perusahaan GARLICK Store 

Surabaya, setelah beberapa tahun berdiri dan berkembang sampai saat ini 

tentunya GARLICK Store tidak hanya tertuju pada bagaimana dapat 

mengembangkan usahanya serta dapat meningkatkan volume penjualannya 

dimana akan berlanjut pada keningkatan finansial saja, tetapi memenangi 

persaingan usaha atas produk yang sama juga perlu, disini akhirnya 

perusahaan di tuntut untuk memberikan kualitas yang terbaik pada produknya 

agar dapat memenangi persaingan. Kesemua tersebut tertuju pada kualitas 

kerja karyawan, khususnya pada bagian shopkeeper, pada merekalah 

prosentase volume penjualan ditumpukan, oleh karena itu segala apa yang 

menjadi tuntutan baginya seharusnya dipenuhi dengan begitu akan timbul 

dalam diri pekerja untuk bekerja lebih baik sehingga tercipta kualitas yang 

lebih baik pula, karena mereka akan merasa punya tanggung jawab yang besar 

terhadap perusahaan. 

Oleh karena itu masalah kepuasan kerja karyawan menjadi bagian penting 

dalam hal menciptkan kinerja dan produktivitas yang baik pula, karena 

bagaimanapun pula jika kinerja dan kualitas kerja di bawah standar yang 

diinginkan maka akan sulit unutuk perusahaan mencapai apa yang menjadi 

target atau tujuan perusahaan itu sendiri. Fenomena mengenai masalah jumlah 

ganjaran yang diterima pada karyawan GARLICK Store Surabaya adalaha 
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bahwa jumlah ganjaran yang diterima karyawan masih di bawah UMR kota 

Surabaya, namun pemberian gaji yang tidak pernah molor tidak menjadikan 

karyawan sebagai suatu permasalahan serius. Adanya bonus insentif bagi 

karyawan yang memenuhi target penjualan menjadikan sebuah kerjaan yang 

menantang, sehingga menjadikan karyawan berlomba-lomba menaikan 

penjualan personal. Mengenai kondisi kerja yang mendukung ada baiknya 

pimpinan juga turut memperhatikan sebab karyawan lebih menyukai keadaan 

sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan, disamping itu kebanyakan 

karyawan lebih menyukai bekerja dengan fasilitas yang memadai karena 

kondisi kerja yang baik menciptakan kepuasan kerja yang itnggi. Selain itu 

rekan kerja juga turut membantu iklim kondusif dalam sebuah perusahaan. 

Jika menandakan adanya ketidak-kondusifan iklim dalam sebuah perusahaan 

maka tidak ada sebuah hal yang memacu karyawan untuk menyatakan sebuah 

rasa puas. Karena kepuasan kerja karyawan yang ada tidak hanya merupakan 

suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pimpinan tetapi juga merupakan harapan 

besar bagi karyawan, karena hal tersebut akan berdampak besar pada 

pekerjaan mereka sehingga akan terciptakan pekerjaan yang optimal dan hasil 

pekerjaan yang memuaskan pula. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian 

dengan judul “ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA 

GARLICK STORE, SURABAYA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka perlu adanya 

perumusan masalah agar dapat di cari pemecahannya. 

1. Bagaimana faktor-faktor kepuasan kerja karyawan GARLICK Store, 

Surabaya? 

2. Bagaimana tigkat kepuasan kerja karyawan GARLICK Store, 

Surabaya? 

3. Apakah kerja yang menantang, ganjaran, kondisi kerja, rekan sekerja 

yang mendukung, dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaannya 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan GARLICK 

Store, Surabaya? 

4. Faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan GARLICK Store, Surabaya? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian bisa terfokus pada tujuan yang di teliti maka penelitian 

ini dibatasi oleh teori kepuasan dari Robbins (1996:181) yaitu faktor  - 

faktor yang mendorong kepuasan kerja yang terdiri dari kerja yang 

menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, rekan 

kerja yang mendukung, dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. 

Adapun obyek penelitian adalah karyawan bagian shopkeeper. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan penelitian 

a) Untuk mengetahui faktor-faktor kepuasan kerja pada karyawan 

GARLICK Store, Surabaya. 

b) Untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan GARLICK 

Store, Surabaya. 

c) Untuk mengetahui faktor kepuasan kerja yang terdiri dari kerja yang 

menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja, rekan kerja yang 

mendukung, dan kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan GARLICK Store, 

Surabaya. 

d) Untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan GARLICK Store, Surabaya. 

2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

positif khususnya yang berkaitan dengan faktor – faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan sehingga dapat di jadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di 

dalam pemenuhan kebutuhan karyawan 

b) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

unutk melakukan penelitian selanjutnya dan pengetahuan serta 

wawasan bagi peneliti selanjutnya. 


