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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Karyawan atau pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu 

organisasi atau suatu instansi sangat penting bagi kemajuan organisasi/ 

institusi tersebut. Bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana 

organisasi/institusi tanpa ditunjang oleh kemampuan pegawai (sumber daya 

manusianya), niscaya organisasi/institusi itu tidak dapat berkembang. Sumber 

daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan tertentu dalam 

organisasi, belum tentu mempunyai kemampuan yang sesuai dengan 

persyaratan yang diperlukan dalam jabatan tersebut. Hal ini terjadi karena 

sering seseorang menduduki jabatan bukan karena kemampuannya, 

melainkan karena tersedianya formasi. Sebaik-baik program yang dibuat oleh 

perusahaan akan sulit untuk dapat dijalankan tanpa peran aktif karyawan yang 

dimiliki perusahaan tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui arti 

penting karyawan dalam suatu perusahaan. 

 Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki produktivitas 

yang tinggi dalam bekerja. Namun pada umumnya perusahaan tiak mampu 

membedakan mana karyawan yang produktif dan mana yang tidak produktif. 

Kepuasan kerja merupakan fenomena penting dalam perusahaan, karena 

berkaitan  dengan sikap  karyawan atau perasaan seseorang terhadap 

pekerjaan yang  dihadapi. Sebagai karyawan yang memiliki kepuasan kerja 

yang tinggi akan  memandang  pekerjaannya  sebagai  hal yang 

menyenenangkan, berbeda dengan karyawan yang memiliki kepuasaan kerja 
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yang rendah, ia akan melihat pekerjaannya sebagai hal yang membosankan 

sehingga karyawan tersbeut bekerja dengan keadaan yang terpaksa. 

 Pada sisi yang lain dapat dikatakan motivasi kerja merupakan 

dorongan atau semangat yang berasal dari masing-masing karyawan untuk 

bekerja. Dengan adanya motivasi maka karyawan secara psikologis akan 

memiliki sikap positif terhadap kegiatan operasional perusahaan. Untuk itu 

mengatasinya, sehingga karyawan termotivasi untuk mau bekerja maksimal 

dan terarah yang pada akhirnya dicapai kepuasan kerja yang diharapkan oleh 

masing-masing karyawan. 

 Salah satu indikasi atas pernyaan tersbeut yaitu adanya peningkatan 

atas absensi kerja karyawan. Adapun untuk membuktikan kenyataan atas 

absensi para karyawn tersebut maka akan disajikan data mengenai tingkat 

absensi pada tahun 2010, yang secara lengkap dapat disajikan pada tabel 

berikut : 

Tabel 1 
Tingkat Absensi Para Karyawan Pada PT Bank Danamon Cabang Turen Malang  

 
Bulan Jumlah Karyawan yang Tidak Hadir Alasan Tidak Hadir 
Januari  - - 
Februari 1 Izin  
Maret - - 
April 1 Sakit  
Mei - - 
Juni - - 
Juli - - 
Agustus - - 
September 1 Sakit 
Oktober 1 Izin 
Nopember - - 
Desember - - 
Sumber data Karyawan PT. Bank Danamon Cabang Turen tahun 2010 

 Berdasarkan dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti di 

PT Bank Danamon Cabang Turen telah berusaha untuk meningkatkan 
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kepuasan kerja karyawannya dengan menerapkan beberapa faktor yang 

dianggap dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan diantaranya, gaji, 

pekerjaan itu sendiri, pengawasan, rekan kerja dan kondisi kerja. 

 Secara umum menurut Munandar (2001:357) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja meliputi intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, 

rekan sejawat, dan kondisi kerja. Beberapa faktor tersebut terkait secara 

langsung dengan usaha perusahaan untuk memenuhi atau memberikan 

jaminan atas kepuasan kerja para karyawan di perusahaan. Selain itu dengan 

adanya jaminan atas kepuasan karyawan dalam bekerja di perusahaan tersebut 

maka akan memberikan jaminan bahwa para karyawan memiliki motivasi 

yang tinggi dalam usaha untuk meningkatkan jaminan agar para karyawan 

memiliki motivasi untuk bekerja secara maksimal di perusahaan. 

  Intrinsik pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri merupakan faktor 

penting untuk diperhatikan dalam upaya mempertahankan sumber daya 

manusia sebagai penentu kepuasan kerja. Untuk faktor pekerjaan itu sendiri 

PT. Bank Danamon Cabang Turen menerapkannya dengan memberikan 

pekerjaan yang proposional, yaitu memberikan pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan karyawan serta tingkat jabatannya. 

 Hubungan rekan kerja pada  PT. Bank Danamon Cabang Turen 

saling mendukung, dengan menumbuhkan rasa kekeluargaan, dapat 

memberikan dukungan sosial, serta selalu bekerja sama sebagai team work 

yang handal dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

 Pada sisi yang lain PT. Bank Danamon Turen menetapkan target 

dalam proses penyelesaian pekerjaan, usaha tersebut dilakukan dalam usaha 

untuk memberikan jaminan bahwa para karyawan memiliki motivasi dan 
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keinginan untuk bekerja secara maksimal di perusahaan. Dalam aktivitasnya 

di perusahaan para karyawan memiliki kepuasan yang cenderung 

menunjukkan adanya penurunan. Salah satu indikasi atas pernyataan tersebut 

yaitu adanya peningkatan atas absensi kerja para karyawan. Kondisi tersebut 

dapat mengindikasikan adanya penurunan tingkat kepuasan kerja di 

perusahaan, hal tersebut terkait dengan beban kerja yang harus diselesaikan 

oleh masing-masing karyawan. Namun demikian apabila dikaitkan dengan 

pemberian gaji selama ini pihak manajemen bank memberikan gaji sesuai 

dengan tingkat kebutuhan pada masing-masing karyawan. 

 Selama ini pihak PT. Bank Danamon Turen memberikan gaji sesuai 

dengan perjanjian kontrak kerja yang dilakukan dan pembayaran dilakukan 

secara tepat waktu.  Jumlah gaji yang diberikan sesuai dengan tingkat jabatan 

atau pekerjaan yang ditangung oleh karyawan, gaji di PT. Bank Danamon 

Cabang Turen  antaa 1jt-5 jt belum insentif dari masing-masing jabatan. 

Mengenai hubungan antara pimpinan dengan bawahannya yang baik selalu 

diterapkan dalam rangka peningkatan kepuasan kerja karyawan. Pimpinan 

PT. Bank Danamon Turen melakukan pengawasan langsung terhadap 

bawahannya untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan operasional 

perusahaan berjalan sesuai prosedur dan kriteria yang yang telah ditetapkan.  

Pimpinan Bank Danamon Turen selalu membantu bawahannya 

dalam pencapaian kepuasan nilai-nilai pekerjaan yang penting bagi 

bawahannya. Dalam usaha memberikan jaminan kepuasan kerja para 

karyawan, pihak bank juga memberikan peralatan kerja yang menunjang 
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dalam melaksanakan pekerjaan, dan faslitas yang memadai untuk 

memberikan kenyamanan bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam penyusunan karya ilmiah dengan judul “PENGARUH  

FAKTOR KEPUASAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA 

KARYAWAN PADA PT. BANK DANAMON TUREN”. 

 

 

B. Perumusan Masalah  

 Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, untuk lebih 

memudahkannya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah faktor-faktor kepuasan kerja yaitu: intrinsik pekerjaan, gaji, 

penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja karyawan pada PT. Bank 

Danamon Turen? 

2. Bagaimanakah tingkat kepuasan kerja karyawan PT. Bank Danamon 

Turen? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara faktor-faktor kepuasan kerja yaitu 

intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Danamon Turen? 

4. Dari faktor-faktor kepuasan kerja yaitu intrinsik pekerjaan, gaji, 

penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja manakah yang paling 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Bank Danamon Turen? 
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C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

seperti: intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi 

kerja karyawan pada PT. Bank Danamon Turen. 

2. Untuk mendiskripsikan tingkat kepuasan kerja karyawan PT. Bank 

Danamon Turen. 

3. Untuk menguji pengaruh faktor-faktor kepuasan kerja yaitu intrinsik 

pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja yang  secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank Danamon 

Turen. 

4. Untuk menguji faktor-faktor kepuasan kerja yaitu intrinsik pekerjaan, gaji, 

penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja yang paling berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Bank 

Danamon Turen. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak yang membutuhkan : 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai pendalaman 

tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya 

manusia serta upaya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan di lingkungan PT. Bank Danamon Turen. 

2. Bagi Unit Kerja PT. Bank Danamon Turen 
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Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

mengenai masalah yang berhubungan dengan kepuasan kerja karyawan. 

3. Bagi Pihak Lain / Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan 

sumber informasi mengenai hal-hal tertentu yang dapat juga dijadikan 

referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dengan topik yang sama. 

 

E. Batasan Masalah  

 Agar dalam pembahasan masalah tidak melebar dan sesuai dengan 

yang diinginkan, maka peneliti menentukan batasan masalah yaitu terbatas 

pada teori pemenuhan kebutuhan (need fulfillment theory) yang meliputi 

intrinsik pekerjaan, gaji, penyeliaan, rekan sejawat, dan kondisi kerja 

(Munandar, 2001 : 357). 

 


