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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kepuasan kerja merupakan fenomena penting dalam perusahaan, karena 

berkaitan dengan sikap karyawan atau perasaan seseorang terhadap pekerjaan 

yang  dihadapi.  Kepuasan  kerja  yang  tinggi  diyakini  dapat  mendorong 

peningkatan  kinerja  karyawan,  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan 

efektivitas  perusahaan  secara  keseluruhan.  Sebaliknya,  kepuasan  kerja  yang 

rendah menimbulkan dampak negatif seperti bolos kerja, kerja lamban, mogok 

kerja,  serta  mereka  lebih  mudah  meninggalkan  perusahaan  dan  mencari 

kesempatan  kerja  diperusahaan  lain  dengan  kata  lain  tingkat  keluarnya 

karyawan  cukup  tinggi.  Kepuasan  kerja  tersebut  dapat  menunjukkan  sikap 

positif karyawan terhadap pekerjaan yang harus diselesaikan. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang  terhadap pekerjaannya,  ini nampak dalam 

sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya (Handoko, 2001:132). 

Namun demikian dalam kegiatan operasional seringkali kepuasan kerja 

para  karyawan  tersebut  diabaikan  oleh  perusahaan,  apabila  kondisi  tersebut 

tidak  dengan  segera  dilakukan  langkah  antisipasi  yang  benar  maka  dengan 

sendirinya  upaya  pencapaian  tujuan  perusahaan  tidak  dapat  tercapai  secara 

maksimal. Pada dasarnya faktorfaktor kepuasan kerja para karyawan  terkait 

dengan pemenuhan kebutuhan (need fulfillment theory) yaitu meliputi intrinsik 
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pekerjaan,  gaji,  penyeliaan,  rekan  sejawat,  dan  kondisi  kerja  (Munandar, 

2001:357). 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memandang 

pekerjaannya  sebagai  hal  yang  menyenangkan,  berbeda  dengan  karyawan 

yang  memiliki  kepuasan  kerja  yang  rendah,  ia  akan  melihat  pekerjaannya 

sebagai  hal  yang membosankan  sehingga  karyawan  tersebut  bekerja  dengan 

keadaan yang terpaksa. Karyawan yang bekerja dengan keadaan terpaksa akan 

memiliki  hasil  kerja  (output)  yang  buruk  dibanding  dengan  karyawan  yang 

bersemangat  tinggi.  Apabila  perusahaan memiliki  karyawan  yang mayoritas 

kepuasan  kerjanya  rendah,  dapat  dibayangkan  tingkat  produktivitas 

perusahaan  secara  keseluruhan,  dan  ini  akan  sangat  merugikan  perusahaan. 

Itulah  sebabnya  dalam  hal  ini  perusahaan  perlu  memperhatikan  derajat 

kepuasan  karyawannya  dengan  cara mengkaji  ulang  aspekaspek  yang  dapat 

mempengaruhi  kepuasan  kerja.  Kepuasan  kerja  mempunyai  banyak  dimensi 

secara  umum,  tahap  yang  diamati  adalah  tahap  kepuasan  terhadap pekerjaan 

itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. 

Terminal  Tiket  Tours  dan  Travel  Malang  merupakan  salah  satu 

perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa.  Perusahaan  tersebut  dalam 

kegiatan operasionalnya membutuhkan karyawan yang memiliki kompentensi 

di  bidangnya,  hal  tersebut dilakukan  oleh  pihak menajemen  dengan  harapan 

mampu  memberikan  yang  terbaik  kepada  perusahaan.  Terkait  dengan 

kepuasan  kerja  dapat  diketahui  bahwa  selama  ini  perusahaan  dalam 

memberikan  pekerjaan  kepada  para  karyawan  sesuai  dengan  bidang  kerja 

masingmasing.  Perusahaan menetapkan waktu  kerja  selama  8  jam  per  shiff 

dan  apabila  terdapat  tambahan  waktu  kerja  merupakan  waktu  kerja  lembur.
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Kondisi  tersebut menjadikan karyawan dapat secara maksimal dalam bekerja 

di  perusahaan  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  hasil  kerja  yang 

dihasilkan. 

Mengenai  gaji  yang diberikan oleh perusahaan selama  ini  telah  sesuai 

dengan  standar UMK  (Upah Minimum Kota),  dimana  gaji  pokok  karyawan 

sebesar Rp. 1.000.000, sedangkan UMK untuk Kota Malang sekarang ini Rp. 

1.006.263,.  Tetapi  memang  ada  tambahantambahan  selain  gaji  seperti 

insentif  yang  diberikan  kepada  karyawan,  besarnya  insentif  yang  diberikan 

kepada karyawan yaitu Rp. 200.000,. Selain itu perusahaan juga memberikan 

Tunjangan Hari Raya  (THR) kepada para karyawan  yaitu  sebesar 2 kali  gaji 

dan hal tersebut selalu diberikan perusahaan kepada para karyawan. 

Selama ini perusahaan memberikan kesempatan untuk promosi jabatan 

kepada para karyawannya, dimana perusahaan menetapkan persyaratan untuk 

promosi  jabatan  yaitu  berdasarkan  masa  kerja  serta  prestasi  yang  diberikan 

kepada  perusahaan  selama  bekerja.  Promosi  jabatan  tersebut  dilakukan 

sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepuasan  kerja  para  karyawan  di 

perusahaan.  Dalam  pelaksanaan  promosi  jabatan  perusahaan  menetapkan 

kriteriakriteria  tertentu  sehingga  pelaksanaan  promosi  jabatan  dilakukan 

sesuai  dengan  ketentuan  atau  prosedur  yang  ditetapkan  sehingga  karyawan 

tidak  merasa  dirugikan.  Adapun  pertimbangan  dalam  pemberian  promosi 

jabatan  yaitu  mendasarkan  pada  masa  kerja  dan  prestasi  yang  diberikan  di 

perusahaan.  Kebijakan  tersebut  dapat  mendukung  usaha  perusahaan  dalam 

menciptakan  kepuasan  kerja  para  karyawan  sehingga  para  karyawan  lebih 

termotivasi untuk memaksimalkan atas potensi yang dimiliki.



4 

Pihak  manajemen  Terminal  Tiket  Tours  Dan  Travel  Malang  juga 

berupaya  untuk  menciptakan  kondisi  kerja  yang  harmonis  di  perusahaan 

sehingga  apabila  terjadi  permasalahan  dalam  perusahaan,  pihak  manajemen 

berupaya  mencari  pemecahan  tanpa  ada  salah  satu  pihak  yang  merasa 

dirugikan.  Upaya  nyata  yang  telah  dilakukan  oleh  perusahaan  setiap  akhir 

pekan  para  karyawan  dikumpulkan  untuk  membahas  setiap  permasalahan 

yang terjadi. 

Namun  demikian  kondisi  yang  terjadi  terkait  dengan  hubungan  antar 

karyawan menunjukkan adanya hubungan kerja yang kurang mendukung atas 

upaya  pihak menajemen  dalam menciptakan  hubungan  kerja  yang  harmonis 

khususnya  antar  karyawan.  Kenyataan  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan 

adanya  kelompokkelompok  kerja  dan  masingmasing  kurang  memberikan 

dukungan dan pada akhirnya komunikasi antar karyawan tidak dapat berjalan 

secara  maksimal.  Sikap  antar  karyawan  yang  kurang  baik  tersebut  dengan 

ditunjukkan  adanya  persaingan  antar  karyawan  dalam  merebut  simpati  dari 

pimpinan,  dengan  menggunakan  berbagai  cara  dengan  harapan  pimpinan 

selalu  memperhatikan  keberadaan  seorang  karyawan  tersebut.  Kenyataan 

tersebut  menjadikan  kepuasan  kerja  karyawan  di  perusahaan  menjadi 

terganggu  dan  pada  akhirnya  mempengaruhi  pencapaian  atas  kinerja 

perusahaan. 

Selain  itu  terdapat  permasalahan  terkait  dengan  kepuasan  kerja 

karyawan  dalam  bekerja  di  perusahaan  yaitu  mengenai  fasilitas  kerja  yang 

disediakan oleh  perusahaan.  Selama  ini karyawan merasakan bahwa  fasilitas 

kerja yang disediakan oleh perusahaan terbatas dan belum mampu memenuhi
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tingkat  kebutuhan  kerja  para  karyawan  di  perusahaan.  Keterbatasan  tersebut 

selain  terkait  dengan  kualitas  peralatan  juga  kuantitas  peralatan  yang 

digunakan.  Kondisi  tersebut  dapat  dibuktikan  bahwa  selama  ini  pihak 

manajemen hanya menyediakan 3 unit komputer dengan kapasitas Pentium 4 

dan  4  meja  kantor  serta  1  unit  mobil  operasional.  Fasilitas  tersebut  kurang 

sebanding  dengan  jumlah  karyawan  yang  bekerja  di  perusahaan,  kondisi 

tersebut dapat menimbulkkan ketidakpuasan para karyawan dalam bekerja di 

perusahaan. Hal  tersebut dikarenakan  selama  ini  hanya memberikan  fasilitas 

yang  terbatas  sehingga  kurang  memberikan  dukungan  atas  upaya  karyawan 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk 

mengadakan  penelitian  dengan  judul  “ANALISIS  FAKTORFAKTOR 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA TERMINAL TIKET TOURS 

DAN TRAVEL MALANG”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  di  atas  maka  dapat  disusun 

rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a.  Faktorfaktor apakah  yang menjadi  faktor kepuasan  kerja  karyawan pada 

Terminal Tiket Tours Dan Travel Malang? 

b.  Faktor  manakah  yang  dominan  menjadi  kepuasan  kerja  karyawan  pada 

Terminal Tiket Tours Dan Travel Malang.
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C.  Batasan Masalah 

Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  teori  kepuasan  kerja 

karyawan  yaitu menggunakan teori pemenuhan kebutuhan (need fulfillment 

theory)  yang  meliputi  intrinsik  pekerjaan,  gaji,  penyeliaan,  rekan  sejawat, 

dan kondisi kerja (Munandar, 2001:357). 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan penelitian 

a.  Untuk mengetahui faktorfaktor apakah yang menjadi faktor kepuasan 

kerja karyawan pada Terminal Tiket Tours Dan Travel Malang. 

b.  Untuk  mengetahui  faktor  dominan  yang  menjadi  kepuasan  kerja 

karyawan pada Terminal Tiket Tours Dan Travel Malang. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a.  Bagi Perusahaan 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan. 

b.  Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat dijadikan referensi dan perbandingan bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.


