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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Karyawan adalah makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi setiap 

perusahaan. Mereka menjadi perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu 

berperan aktif dalam wujudkan tujuan perusahaan. Karyawan juga menjadi pelaku 

yang menunjang tercapainya tujuan, memiliki pikiran, perasaan dan keinginan 

yang dapat mempengaruhi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. 

Hakekat dari kerja sendiri adalah bagaimana manusia dapat 

mengaktualisasikan diri secara penuh tanpa ada pihak-pihak yang memaksa atau 

membatasinya sehingga pekerja dapat memperoleh kepuasan diri dalam bekerja. 

Penelitian terhadap kepuasan kerja menjadi penting dalam dunia industri 

karena diyakini bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong peningkatan 

kinerja individu karyawan dan kelompok yang akan meningkatkan efektivitas 

perusahaan secara keseluruhan. Sejauh ini studi tentang kepuasan kerja menjadi 

perhatian yang sangat serius dari manajer perusahaan karena sangat berkaitan 

dengan tenaga kerja, produktivitas dan kelangsungan hidup perusahaan yang 

bersangkutan.  

Menyadari arti pentingnya karyawan dalam mencapai kepuasan kerja, 

penelitian yang dilakukan oleh Prasaja (2009) tentang hubungan antara iklim 

organisasi dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. KAI Persero Stasiun Malang, 

didapatkan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat 

signifikan ( r = 0,484; sig = 0,000 < 0,001) antara iklim dengan kepuasan. Hal ini 

menunjukkan apabila persepsi karyawan terhadap iklim organisasi positif maka 

kepuasan kerja akan tinggi, sebaliknya jika persepsi karyawan terhadap iklim 

organisasi negatif maka kepuasan kerja akan rendah.  

Riyani (2006) meneliti tentang hubungan antara persepsi tentang fungsi 

serikat dengan kepuasan kerja karyawan PT. Karoseri Langgeng, diperoleh hasil 
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penelitian menunjukkan r = 0,489 dengan p = 0,000, sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara persepsi 

tentang fungsi serikat pekerja dengan kepuasan kerja yaitu mereka yang memiliki 

persepsi yang positif tentang fungsi serikat pekerja juga memiliki kepuasan kerja 

yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang memiliki persepsi yang negatif tentang 

serikat pekerja juga memiliki kepuasan kerja yang rendah. 

Ridlo (2008) mengenai hubungan antara jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja dengan kepuasan kerja karyawan PT. P. G. Krebet Baru I Malang, 

didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan karena 

nilai probabilitas kesalahan (p = 0,001) sedangkan nilai koefisien korelasi (r) = 

0,790 antara jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan kepuasan kerja. Hal 

ini berarti bahwa jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang bagus akan 

memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Sebaliknya, jika jaminan keselamatan dan 

kesehatan kerja yang buruk akan memiliki kepuasan kerja yang rendah. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas bahwasannya kepuasan kerja 

dapat dipengaruhi oleh iklim organisasi, fungsi serikat dalam perusahaan, 

kompensasi, etos kerja, dan jaminan sosial (keselamatan dan kesehatan). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2008) tentang 

hubungan antara perilaku asertif dengan kepuasan kerja pada karyawan Hazama-

Brantas Joint Operation Proyek Bendungan Ponre-Ponre, Desa Tompobulu, 

Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan., didapatkan hasil bahwa 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara perilaku asertif dengan 

kepuasan kerja. Nilai korelasi (r) = 0,710 dan (p) = 0,000 menunjukkan seorang 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka perilaku asertif juga 

tinggi. Sebaliknya jika seorang karyawan memiliki kepuasan kerja yang rendah 

maka perilaku asertif juga rendah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida (2010) mengenai hubungan 

antara konflik kerja dengan kepuasan kerja pada karyawan PT. Andoko Group 

Pandaan, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan 

(r = 0,408 dan p = 0,003) antara konflik kerja dengan kepuasan kerja pada 

karyawan, yang berarti semakin tinggi konflik kerja maka semakin rendah 
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kepuasan kerja. Sebaliknya, semakin rendah konflik kerja maka semakin tinggi 

kepuasan kerja. 

Penelitian yang dilakukan Liu, Liu dan Hu (2010) mengenai person-

organization fit, job satisfaction and turn over intention: an empirical study in the 

Chinese public sector, hasil yang didapat bahwa person-organization fit memiliki 

efek positif yang signifikan dalam kepuasan kerja  ( β = 0,461, p < 0,01) dan efek 

negatif pada turn over (β = - 0,333, p < 0,01), hasil yang kuat mendukung hipotesis 

1 & 2. Masa jabatan dan tingkatan posisi juga dengan kuat mempengaruhi secara 

signifikan pada turnover.   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malik, Danish dan Ghafoor (2009) 

tentang relationship between age, perception of organizational politics and job 

satisfaction, hasil yang menyatakan bahwa usia berkorelasi negatif dengan lima 

dimensi dari kepuasan kerja (kepuasan dengan pekerjaan sekarang, teman sekerja, 

para penyelia, gaji, dan peluang untuk promosi).  

Pada penelitian Kuo, Yin dan Li (2007) mengenai relationship between 

organizational empowerment and job satisfaction perceived by nursing assistants 

at long-term care facilities, hasil yang diperoleh bahwa terdapat indikasi pada 

tingkatan moderat dari pemberian kekuasaan organisasi (organizational 

empowerment), tingkat yang lebih tinggi dari kepuasan kerja telah ditemukan. 

Pemberian kekuasaan organisasi (organizational empowerment) dihubungkan 

dengan signifikan oleh kepuasan kerja secara total (r = 0,366, p < 0,01). Variabel 

dari kebangsaan, sumber daya, kesempatan dan tenaga informal adalah peramal 

yang signifikan dari kepuasan kerja (R  = 0,318, p < 0,001).  

Demikian dalam penelitian yang dilakukan oleh Lilikanti (2005) mengenai 

hubungan antara efektivitas komunikasi dengan kepuasan kerja pada karyawan 

PDAM Malang, diperoleh hasil bahwa ada hubungan yang sangat signifikan (rxy = 

0,689; p = 0,000 < 0,01) antara efektivitas komunikasi dengan kepuasan kerja. 

Sehingga jika efektivitas komunikasi tinggi maka kepuasan kerja yang dirasakan 

oleh karyawan PDAM kota Malang tinggi, demikian pula sebaliknya jika 

efektivitas komunikasi rendah maka kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan 

PDAM kota Malang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesa diterima. 
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Nuraini (2005) meneliti tentang hubungan antara job konflik dengan 

kepuasan kerja pada karyawan Bank BRI Cabang Kawi Malang, diperoleh hasil 

bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara job konflik dengan kepuasan 

kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas (0,001) lebih kecil dari nilai 

taraf signifikansi 0,005. 

Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas bahwasannya 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh banyak hal seperti jaminan sosial (keselamatan 

dan kesehatan), konflik kerja, self esteem, etos kerja, perilaku asertif, efektivitas 

komunikasi, kompensasi, fungsi serikat, iklim organisasi dan lainnya. Pada 

kenyataannya kepuasan kerja juga akan menciptakan suatu hubungan yang dekat 

atau hubungan interpersonal dimana didalamnya membutuhkan adanya kompetensi 

interpersonal karena hal tersebut yang nantinya akan menentukan terjalinnya 

hubungan tersebut. 

Berdasarkan  penelitian Fatmawati (2005) mengenai hubungan antara 

kompetensi interpersonal dengan perilaku altruistic remaja (study penelitian di 

SMU Muhammadiyah Kudus), hasil yang didapat bahwa terdapat hubungan yang 

positif dengan nilai r = 0,844 yang berarti semakin tinggi kompetensi interpersonal 

maka akan semakin tinggi perilaku altruistic pada remaja. Dari hasil ini signifikan, 

dengan sumbangan efektif kompetensi interpersonal terhadap munculnya perilaku 

altruistic dalam penelitian ini adalah sebesar 71,2 %. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanti (2006) mengenai hubungan antara 

konsep diri dengan kompetensi interpersonal pada pengurus Unit Kegiatan 

Mahasiswa Universitas Diponegoro, hasil yang diperoleh bahwa berdasarkan hasil 

uji coba pada skala konsep diri yang terdiri 28 item dengan α = 0,9080 dan skala 

kompetensi interpersonal yang terdiri 31 item dengan α = 0,9074. Hasil analisa 

data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara konsep diri 

dengan kompetensi interpersonal pengurus UKM Undip (rxy = 0,572 dengan p < 

0,05 ). Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara 

konsep diri dengan kompetensi interpersonal pada pengurus UKM Undip terbukti.   

Manusia melakukan bermacam-macam komunikasi salah satunya adalah 

komunikasi interpersonal karena sebagian besar komunikasi yang dilakukan antar 
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manusia melalui komunikasi interpersonal. Larasati (1992) mengatakan sekitar 73 

% komunikasi yang dilakukan manusia merupakan komunikasi interpersonal. 

Individu yang dapat melakukan komunikasi interpersonal secara efektif disebut 

memiliki kompetensi interpersonal. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alge, Gresham, Heneman, Fox, dan 

McMaster (2002) mengenai measuring customer service orientation using a 

measure of interpersonal skills : a preliminary test in a public service 

organization, dalam hipotesis 1 dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 

sangat kuat antara kemampuan interpersonal dan extroversion, r = 0,65, p < 0,01. 

Pada hipotesis 2 dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup antara 

kemampuan interpersonal dan penempatan secara keseluruhan, r = 0,31, p < 0,01. 

Hipotesis 3 dinyatakan bahwa secara signifikan kemampuan interpersonal 

berhubungan pada self –assessed performance, r = 0,31, p < 0,01. Pada hipotesis 4 

dinyatakan bahwa kemampuan interpersonal berhubungan pada pengukuran 

gabungan dari semua performance, r = 0,18, p < 0,05. Hubungan antara 

performance operator self – reported dan nilai customer service mengindikasikan 

oleh nilai individual dari 15 item customer service yang signifikan tipis, r = 0,24, p 

< 0,07, n = 41. 

Penelitian dari  Buhrmester (1988) mengenai five domains of interpersonal 

competence in peer relationship, berdasar hasil analisa regresi didapatkan bahwa 

kemampuan inisiatif memiliki hubungan yang kuat pada SSI scale sebesar R (7, 

190) = 0,70 dengan ekspresi sosial dan control sosial yang menjadi sangat kuat 

hubungannya. Sensitifitas sosial memiliki hubungan negatif dengan kemampuan 

inisiatif. Kemampuan menyatakan dengan tegas memiliki hubungan yang positif 

pada control sosial dan sensitifitas sosial, begitu pula dengan control sosial dan 

ekspresi emosi. Kemampuan memberi dukungan emosional memiliki hubungan 

yang sangat kuat pada kesensitifan emosi dan banyak hubungan yang cukup pada 

control sosial dan ekspresi sosial. Kemampuan mengatasi konflik memiliki 

hubungan yang negatif diantaranya keduanya ekspresi emosi dan manipulasi sosial, 

tetapi hubungan positif dimiliki pada kesensitifan emosi.    
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Pada penelitian Amber (2008) mengenai romantic relationship attachment 

and identity style as predictors of adolescent interpersonal competence : a 

mediation model, didapatkan hasil bahwa berdasar prediksi terdapat kesignifikanan 

pada asosiasi negatif antara penghindaran dengan kelima subscale dari kompetensi 

interpersonal. Pengecualian yang terjadi pada skala dukungan emorional yang 

mana asosiasi yang tidak signifikan dengan kecemasan. Berdasar prediksi yang ada 

kesignifikanan, asosiasi positif antara orientasi informasi dengan semua subskala 

dari kompetensi interpersonal. 

Berdasar penelitian Mahoney (2003) mengenai promoting interpersonal 

competence and educational success through extracurricular activity participation, 

hasil yang didapat bahwa kekonsistenan dari partisipasi pada aktivitas 

ekstracuricular hingga remaja awal yang mengikuti : tidak ada yang partisipasi (38 

% dari sampel), 1 tahun berpartisipasi (24 %), dan 2 tahun berpartisipasi (29 %), 

perempuan lebih memungkinkan untuk dilibatkan dalam kegiatan ektracuricular 

daripada laki-laki.kekonsistenan dari partisipasi hingga middle adolescence yang 

berpartisipasi: tidak ada yang berpartisipasi (29 % dari sampel), 1 tahun partisipasi 

(24 %), 2 tahun partisipasi 47 %.  

Kompetensi dalam hubungan antar pribadi akan menimbulkan perasaan 

sensitif terhadap hal – hal yang dialami orang lain baik itu menyenangkan ataupun 

perasaan yang tidak menyenangkan. 

Kompetensi dikatakan sebagai bagian dari kompetensi social karena 

menurut Hurlock menyebabkan bahwa dalam kompetensi social terdapat aspek – 

aspek seperti kemampuan untuk membentuk persahabatan yang disertai dengan 

kualitas interaksi yang baik antar pribadi, kemampuan dalam berhubungan dengan 

orang lain serta keterlibatannya dalam situasi social, kemampuan untuk berinisiatif, 

kemampuan mengatasi masalah yang timbul dalam kehidupan social serta 

kemampuan mengontrol situasi.   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Butler, Doherty dan Potter (2007) 

mengenai social antecedents and consequences of interpersonal rejection 

sensitivity, hasil yang didapatkan bahwa berdasar hipotesis yang mana hubungan 

antara rejection sensitivity (kepekaan terhadap penolakan) dan kompetensi 
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interpersonal adalah signifikan secara statistic, r (101) = -0,34, p < 0,1. Begitu pula 

dengan kompetensi interpersonal yang memiliki hubungan yang signifikan dengan 

penerimaan teman sebaya, r (102) = 0,24,  p < 0,05. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Silvi (2011) mengenai perbedaan 

kompetensi interpersonal remaja berdasarkan pola asuh orang tua, hasil yang 

didapat bahwa ada perbedaan kompetensi interpersonal pada remaja berdasarkan 

pola asuh orang tua. Hasil hipotesis menunjukkan Fhit sebesar 6,883 dan p = 0,003 

karena nilai p , 0,01 sehingga dapat dinyatakan sangat signifikan. 

Berdasarkan penelitian Pfeifer, Lacoboni, MAzziotta, Dapretto (2007) 

mengenai mirroring others’ emotions relates to empathy and interpersonal 

competence in children, hasil yang diperoleh bahwa anterior insula dan amygdale 

memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan dibuatnya  daftar perilaku 

empati dan kemampuan interpersonal anak – anak  pada pengukuran perilaku (t > 

1,76, p < 0,05). 

Berdasarkan uraian di atas, maka kompetensi interpersonal dengan kepuasan 

kerja dapat memberikan dampak yang secara langsung  mempengaruhi khususnya 

karyawan dan pada akhirnya memberikan pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai ”Hubungan Antara Kompetensi Interpersonal 

dengan Kepuasan Kerja”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apakah ada hubungan antara 

kompetensi interpersonal dengan kepuasan kerja ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kompetensi interpersonal dengan kepuasan kerja pada karyawan. 

 



8 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Memberikan tambahan informasi terhadap ilmu psikologi secara umum dan 

psikologi industri dan organisasi secara khusus, lebih spesifik terhadap ilmu 

psikologi sumber daya manusia mengenai hubungan antara kompetensi 

interpersonal dengan kepuasan kerja. 

2. Secara Praktis 

Merupakan aplikasi teori-teori yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam 

kehidupan sehari-hari dan terutama dalam memasuki dunia kerja nantinya 

dimana penelitian dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah di 

dalam perusahaan khususnya dalam menghadapi permasalahan tentang 

kepuasan kerja. 


