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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif sekarang ini sumber daya 

manusia sebagai sumber daya yang sangat strategis di banding dengan 

sumber daya yang lainnya, karena sumber daya manusia yang menentukan 

berhasilan perusahaan itu untuk mencapai tujuan. Ketidakcakapan, kurangnya 

kreativitas, dan ketidak inovatifan sumber daya merupakan kegagalan dari 

suatu organisasi. 

Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting 

dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Manusia sebagai makhluk 

yang mempunyai daya pikir, keinginan, kebutuhan serta harapan-harapan 

tertentu sangat memerlukan perhatian tersendiri karena faktor tersebut 

mempengaruhi prestasi kerja, kecintaan terhadap pekerjaan dan perusahaan. 

Setiap perusahaan ingin karyawannya memiliki produktivitas yang tinggi 

dalam bekerja. Tetapi, terkadang perusahaan tidak mampu membedakan 

mana karyawan yang produktif dan mana yang tidak produktif. Banyak 

perusahaan-perusahaan yang tidak menganggap karyawan sebagai investasi 

yang akan memberikan profitable. 

Mengingat kepuasan kerja adalah hal penting yang dapat mempengaruhi 

produktifitas karyawan, sebagai karyawan yang memiliki kepuasan yang 

tinggi akan memandang pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan, berbeda 
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dengan karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang rendah, dia akan 

melihat pekerjaan sebagai hal yang menjemukan dan membosankan sehingga 

karyawan  tersebut bekerja dengan keadaan yang terpaksa. 

Karyawan yang bekerja dalam keadaan terpaksa akan memiliki hasil 

kerja (output) yang buruk dibanding dengan karyawan yang bersemangat 

tinggi. Apabila perusahaan memiliki karyawan yang mayoritas kepuasannya 

rendah, dapat dibayangkan tingkat produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan, dan ini akan merugikan perusahaan. Itulah sebabnya dalam hal 

ini perusahaan perlu memperhatikan derajat kepuasan kerja karyawannya 

dengan cara mengkaji ulang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kepuasan 

kerja 

Salah satu cara untuk mencapai kepuasan itu sendiri, dengan 

terpenuhinya faktor-faktor kepuasan kerja yang diharapkan akan tercipta 

kepuasan karyawan dan akan bersikap lebih baik terutama dalam hal 

pekerjaan, dan dapat bekerja lebih produktif dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Jika karyawan terpuaskan, maka karyawan akan mempunyai sifat 

positif terhadap pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan dimana dia 

bekerja.  

Pada dasarnya kepuasan kerja sangat diharapkan dan merupakan hal yang 

sangat penting bagi karyawan, baik bagi karyawan yang bekerja diperusahaan 

industri maupun jasa. Dengan kepuasan kerja tersebut karyawan dapat lebih 

meniggkatkan prestasinya dan loyalitas terhadap pekerjaan akan semakin 
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tinggi. Oleh karena itu kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting 

untuk selalu diperhatikan. 

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang merupakan 

perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang jasa yang melayani pelanggan 

dengan memberikan fasilitas-fasilitas demi kelangsungan hidup serta 

harapannya untuk selalu bisa mengedepankan para pelanggan. Dengan 

melayani seluruh masyarakat dan Menjalankan bisnis kelistrikan, Menjadikan 

tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat serta terus mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong 

kegiatan ekonomi.  

PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang dalam 

menganalisa kepuasan kerja karyawannya selain perusahaan melihat hasil 

kinerja karyawan, adanya penilaian SMOKE ONLINE,  upaya lain yang 

dilakukan setiap 6 bulan sekali diadakan evaluasi seperti penyebaran 

kuesioner dan di isi oleh karyawan, dengan diajukan beberapa pertanyaan 

berisi  yaitu : kepuasan dalam pekerjaan, kepuasan dalam dukungan karir, 

kepuasan bagaimana saya dikembangkan, kepuasan dengan kepemimpinan, 

kepuasan dengan komunikasi, dan kepuasan terhadap lingkungan kerja. Dari 

hasil kuesioner tersebut menunjukkan untuk 6 bulan terakhir tepatnya pada 

bulan desember 2011 dapat dikatakan 92 % kepuasan kerja baik, dari pada 

pada bulan juni 2010 masih mencapai prosentase 89 %. Tetapi dari hasil 

jawaban terdapat beberapa poin yang menjadi permasalahan dominan 

sehingga perlu adanya perhatian dan perbaikan seperti : karyawan tidak setuju 
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bahwa mereka yakin prosedur atau system manajemen SDM perusahaan telah 

ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik (terbuka, konsisten, dan adil), 

karyawan tidak setuju dalam enam bulan terakhir ini atasan mengajak mereka 

berbicara tentang kemajuan pestasi kerjanya, dan mereka merasa tidak setuju 

apabila para pejabat di lingkungan kerja benar-benar melakukan sesuatu 

sesuai dengan apa yang dikatakan. Dilihat dari hasil jawaban pegawai selama 

ini terdapat poin yang belum terpuaskan dan perlu adanya perhatian khusus 

untuk lebih di tingkatkan (Menurut pendapat kepala bagian HRD)   

Cara yang dilakukan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Malang untuk memenuhi kepuasan kerja karyawannya dengan kegiatan diklat 

sehingga karyawan akan mendapatkan pembekalan,penghargaan dan prestasi 

dari kemampuannya, melihat kinerja masing-masing karyawan perusahaan 

akan memberikan imbalan berupa kenaikan jabatan yang lebih tinggi bagi 

karyawan yang kinerjanya sesuai target. Perusahaan berupaya menggunakan 

beberapa faktor yang dianggap dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

diantaranya : Pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, 

rekan kerja (Luthans 2006:243). Dengan mengetahui serta menganalisa 

faktor- faktor tersebut, maka dapat dijadikan materi bagi perusahaan untuk 

lebih meningkatkan produktivitas karyawan, terutama yang berhubungan 

dengan kepuasan kerja karyawan, karena kepuasan kerja karyawan 

merupakan inti profitabilitas jangka panjang yang menguntungkan 

perusahaan.  
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Apabila dilihat dari beberapa faktor yang dapat menciptakan kepuasan 

kerja karyawan seperti : (Menurut kepala bagian HRD) Dari segi pekerjaan 

itu sendiri, PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang berupaya 

menerapkan dengan memberikan pekerjaan yang sesuai, yaitu Pekerjaan 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki karyawan, dan sesuai dengan 

keterampilan mereka. Karyawan melakukan pekerjaan dengan penuh 

tanggung jawab tanpa ada paksaan sehingga tidak menjadi beban bagi 

karyawan,sehingga diharapkan mereka puas dengan apa yang menjadi 

keingininannya dan keahliannya. Program pemberian gaji juga penting bagi 

perusahaan karena merupakan upaya untuk mempertahankan sumber daya 

manusia dan faktor penting sebagai penentu kepuasan kerja. Pembayaran gaji 

karyawan oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang 

diberikan secara tepat waktu, jumlah gaji yang diterima sesuai dengan grade 

atau golongan dan jabatan yang di duduki. Kesempatan promosi dilihat 

dengan cara  apakah karyawan sudah mampu di bidang pekerjaannya 

kemudian pihak manajemen menilai kinerja karyawan tersebut, apabila sudah 

layak maka karyawan dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi. Dapat 

pula dilihat dari senioritas karyawan.  

Pengawasan yang telah dilakukan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan Malang sudah cukup baik sehingga dapat di jadikan upaya 

dalam mengukur kepuasan kerja karyawannya, ketika karyawan mengalami 

kesulitan dengan pekerjaan yang dilakukan maka tim penyelia akan 

membantu dan mengarahkan karyawan tersebut untuk mengatasi kesulitan 
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dalam pekerjaannya. Hubungan antara atasan dengan bawahan yang di 

bangun dengan musyawarah atau sharing bersama setiap 1 bulan sekali. 

Adanya Rekan kerja yang mendukung diupayakan dengan menumbuhkan 

rasa kekeluargaan selalu kerja sama dalam team work yang handal dalam 

menjalankan setiap tugas yang diberikan pimpinan. Karyawan dalam 

menjalankan aktivitas untuk menyeleseikan tugas dan tanggung jawabnya 

tidak lepas dari rekan kerja. Kerja sama yang baik antara pihak manajer dan 

karyawan harus timbul bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan. Tanpa 

adanya kerja sama yang baik antara manajer dengan karyawan, maupun 

karyawan dengan karyawan maka tidak akan bisa dicapai kerja sama yang 

harmonis sehingga rencana kegiatan kerja yang telah ditargetkan tidak akan 

tercapai. 

Pada sisi yang lain PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Malang telah menetapkan target dalam tingkat absensi sehingga kedisiplinan 

karyawan diutamakan, terutama kehadiran tepat waktu. Hal itu untuk 

memberikan penilaian kerja pada karyawan dan memberikan jaminan bahwa 

para karyawan yang disiplin dan mengikuti semua kegiatan yang ditetapkan 

oleh perusahaan, akan mendapatkan penilaian yang baik salah satunya dilihat 

dari total jam kerja karyawan. Apabila hasil yang dicapai sesuai target dan 

total skor jam kerja maksimal maka karyawan akan mendapatkan 

penghargaan dan diharapkan akan semakin termotivasi dalam bekerja, maka 

tercipta kepuasan kerja yang diharapkan para karyawan. Dalam menjalankan 

aktivitas atau kegiatan tersebut terdapat catatan karyawan tidak menjalankan 
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prosedur yang telah di tetapkan sehingga masih terjadi keterlambatan jam 

masuk kerja. 

 Keterlambatan jam masuk kerja karyawan pada PT.PLN (Persero) 

AREA PELAYANAN DAN JARINGAN MALANG hasilnya menunjukkan 

tingkat kepuasan kerja mengalami peningkatan dibuktikan dengan data 

keterlambatan yang semakin menurun, jika dikaitkan dengan faktor-faktor 

kepuasan kerja maka orang akan merasa puas dilihat dari faktor tersebut. 

Kepuasan kerja karyawan yang mengalami peningkatan diharapkan faktor 

kepuasan terpenuhi. Pihak perusahaan mentargetkan pada seluruh karyawan 

untuk memperoleh secara keseluruhan yang sesuai dengan tuntutan 

perusahaan agar lebih disiplin, menjalankan prosedur yang ditetapkan dan 

tidak mengabaikan hal ini. Karyawan harus dapat meminimalisir tingkat 

keterlambatan agar jam kerja penuh dan tidak terpotong. Apabila kegiatan 

operasional perusahaan dapat dilakukan dengan baik, diharapkan akan 

tercermin perusahaan yang memilki SDM yang selalu patuh pada aturan-

aturan yang ditetapkan dan berkembang sesuai bakat, kemampuan serta 

prestasi yang dimiliki. 

(Menurut Munandar 2001:350) kepuasan kerja adalah hasil keseluruhan 

dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap aspek 

pekerjaannya. Dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga 

kerja terhadap pekerjaannya. PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan 

Malang harus dapat melayani para pelanggan dengan baik sehingga para 

pelanggan akan puas dan nyaman. Selain itu faktor sumber daya manusia 
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mempunyai peranan besar dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika para 

karyawan merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh perusahaan 

maka secara tidak langsung akan memberikan perilaku positif terhadap 

perusahaan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja karyawan 

perusahaan harus selalu memperhatikan karyawannya dalam bekerja terutama 

berkaitan dengan kepuasan kerja.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “PENGARUH FAKTOR KEPUASAN TERHADAP 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) AREA 

PELAYANAN DAN JARINGAN MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dikaji 

penulis sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah faktor-faktor kepuasan kerja yaitu : Pekerjaan itu 

sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja pada 

karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang? 

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) 

Area Pelayanan dan Jaringan Malang ? 

3. Apakah faktor-faktor kepuasan kerja yaitu: Pekerjaan itu sendiri, gaji, 

kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan Malang? 
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4. Dari faktor-faktor kepuasan kerja seperti : Pekerjaan itu sendiri, gaji, 

kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja manakah yang paling 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang? 

C. Batasan Masalah  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

dibatasi pada teori pemenuhan kebutuhan (Need Fulfillment Theory) artinya 

kepuasan kerja pegawai bergantung pada terpenuhinya atau tidaknya 

kebutuhan pegawai, dapat diketahui bahwa pegawai akan merasa puas dengan 

apa yang dibutuhkan (Mangkunegara 2000:120). Dan pada seluruh karyawan  

tetap PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang yang bermasa 

kerja lebih dari 1 tahun. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan seperti : Pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, 

pengawasan, rekan kerja pada karyawan  PT. PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kepuasan kerja karyawan pada PT. PLN 

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang. 

3. Untuk menguji apakah faktor-faktor kepuasan kerja yaitu: Pekerjaan itu 

sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, rekan kerja berpengaruh 
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signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang.  

4. Untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh secara signifikan 

antara faktor Pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, 

rekan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN (Persero) Area 

Pelayanan dan Jaringan Malang. 

E. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut  : 

1. Bagi  Akademis 

Hasil penelitian diharapakan dapat dipakai sebagai pendalaman tentang 

masalah-masalah yang berhubungan dengan sunber daya manusia serta 

upaya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Malang. 

2. Bagi  unit kerja 

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi bagi pimpinan 

dan seluruh jajaran khususnya pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan 

dan Jaringan Malang. Dalam menentukan kebijaksanaan dan mengetahui 

pengambilan keputusan dalam menilai serta meningkatkan kepuasan kerja 

para karyawannya.  

3. Bagi pihak lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah pengetahuan 

dan sebagai konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. 


