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I . PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya mempunyai mata 

pencaharian dibidang pertanian. Sektor pertanian pada setiap tahap pembangunan di 

Indonesia, penting untuk dikembangkan karena memberikan kontribusi yang cukup 

tinggi pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sejak tahun 2001 sampai tahun 2004, 

sektor pertanian menjadi sektor terbesar ketiga setelah sektor industri (Badan Pusat 

Statistik, 2005). Hal ini menunjukkan bahwa pertanian berperan sebagai sumber 

ketahanan pangan nasional, penyerap angkatan kerja, meningkatkan pendapatan petani 

serta sebagai sumber devisa bagi negara. Salah satu sub sektor pertanian yang 

mempunyai potensi memberikan kontribusi PDB di Indonesia adalah hortikultura.  

Sub sektor hortikultura terdiri dari sayuran, buah-buahan, florikultura serta tanaman 

obat. Dewasa ini, banyak sekali home industry yang telah bermunculan dan menciptakan 

produk kripik buah maupun kripik sayur yang menggunakan bahan dasar buah segar dan 

sayur-sayuran segar tanpa mengggunakan tambahan bahan kimia apapun. Seiring dengan 

perkembangan, banyak home industry baru yang bermunculan dengan produk yang 

sejenis. Pada keadaan yang demikian, pemasaran dan inovasi produk sangat berperan 

penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Inovasi produk inilah yang menjadi 

perhatian agar setiap produk yang dihasilkan mempunyai nilai jual produk yang tinggi 

dari produk-produk sebelumnya.  

Mengetahui dan mempelajari cara pembuatan keripik buah dan keripik sayur yang 

baik dan benar sangat dibutuhkan sehingga akan dapat menambah pengetahuan untuk 
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kemudian dikembangkan. Tidak hanya mengetahui dan mempelajari cara pembuatannya 

saja tetapi didalam suatu pabrik maupun home industry, kepuasan kerja karyawan dan 

kinerja karyawan sangatlah diperlukan untuk mengukur karyawan pada segala aktivitas 

dimulai dari pengolahan bahan mentah hingga pemasarannya. Jika pengolahan sumber 

daya manusia kurang maka akan berdampak pada seluruh aspek yang ada didalam home 

industry tersebut. UD Putra Fajar merupakan salah satu home industry yang berperan 

dalam usaha produksi pengolahan hasil pertanian. UD Putra Fajar memanfaatkan 

buah-buahan local yang berasal dari petani di berbagai daerah untuk diolah menjadi 

keripik buah.  

Pemilihan bahan baku yang berasal dari buah-buahan local bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas petani dalam negeri. Pemilihan bahan baku yang 

sedemikian rupa dapat merubah mindset masyarakat mengenai buah local yang 

sebenarnya mempunyai kualitas yang tidak kalah dengan buah impor. Hal ini lah yang 

menjadikan UD Putra Fajar selalu berupaya untuk meningkatkan produksinya agar 

usaha tani dalam negeri dapat lebih berkembang. Selain itu dapat mencukupi kebutuhan 

pangan masyarakat dalam negeri. Banyaknya peminat akan konsumsi keripik buah 

mempengaruhi banyak hal terhadap kinerja karyawan yang ada di UD Putra Fajar 

diantaranya kurangnya kepuasan kerja karyawan akan gaji/pendapatan karyawan yang 

kecil atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakannya, tidak adanya jaminan 

keamanan dan keselamatan kerja, merasa dihargai oleh pemimpin dan karyawan lain, 

merasa dipercaya oleh pemimpin dan karyawan lain, tidak adanya pengakuan prestasi 

kerja dari perusahaan, setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk berpromosi atas 

hasil produk yang diolahnya, tidak adanya penghargaan dari pihak perusahaan, tidak 
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mendapatkan pelatihan dari perusahaan, tidak mendapatkan skema pensiun atau uang 

pesangon, kurangnya dukungan dari rekan sekerja, kondisi kerja yang mendukung, serta 

keberhasilan akan menyelesaikan pekerjaan.  

Kinerja karyawan adalah fungsi hasil-hasil pekerjaan/kegiatan karyawan yang 

dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kepuasan kerja karyawan, dan faktor eksternal 

yaitu peraturan ketenaga kerjaan, keinginan pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, kondisi 

ekonomi dan kondisi pasar. Pelaksanaan hasil pekerjaan/prestasi kerja tersebut diarahkan 

untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kepuasan 

kerja karyawan adalah perasaan senang maupun tidak senang berdasarkan imbalan/gaji 

yang diterima, kondisi tempat kerja, perolehan penghargaan, dukungan dari rekan 

sekerja, dan keberhasilan menyelasikan pekerjaan, diukur dalam satuan score dan 

diukur menggunakan instrumen penelitian berupa angket. Faktor yang mempengaruhi 

adalah gaji/pendapatan karyawan, keamanan bekerja, merasa dihargai oleh pemimpin 

dan karyawan lain, merasa dipercaya oleh pemimpin dan karyawan lain, dapat pengakuan 

prestasi kerja oleh perusahaan, setiap karyawan mempunyai kesempatan untuk 

berpromosi atas hasil produk yang diolahnya, mendapatkan penghargaan dari pihak 

manajemen, mendapatkan pelatihan dari perusahaan, dan mendapat skema pensiun atau 

uang pesangon. Terlaksananya penelitian ini untuk membuktikan secara empirik bahwa 

ada pengaruh antara variabel-variabel kepuasan kerja karyawan keripik buah dengan 

kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji 

Kota Batu.       
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kepuasan kerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar Di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu ? 

2. Bagaimana kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar Di Desa Tulungrejo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu ? 

3. Apakah ada pengaruh linear antara kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan keripik buah UD Putra Fajar Di Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui kepuasan kerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar Di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

2. Mengetahui kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar Di Desa Tulungrejo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

3. Menguji pengaruh linear antara kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan keripik buah UD Putra Fajar Di Desa Tulungrejo Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diambil dari penelitian ini dapat dirasakan oleh beberapa pihak yaitu 

: 

1. Manfaat bagi pemerintah 

Sebagai bahan tambahan informasi untuk dijadikan pertimbangan kebijakan 

pemerintah dalam hal pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. 

2. Manfaat bagi perusahaan  

Sebagai evaluasi untuk pengambilan langkah-langkah dalam mencapai tujuan 

mengoptimalkan produksi keripik, sebagai sumber informasi dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam usahanya untuk dapat 

meningkatkan produksi dan efisiensinya.   

3. Manfaat bagi pihak lain / pembaca  

Sebagai bahan pertimbangan atau referensi dalam melakukan penelitian 

sejenis, sehingga dapat dikembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Keterbatasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah  

1.  Penelitian ini hanya ditujukan kepada perusahaan keripik buah UD Putra Fajar 

di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, sehingga hasil penelitian 

ini hanya dapat digeneralisasikan kepada semua populasi karyawan keripik 

buah yang berjumlah 45 karyawan di UD Putra Fajar Desa Tulungrejo 

Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 
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2.  Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen angket yang disusun oleh peneliti dengan bantuan pembimbing. 

3.  Berhubungan dengan keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian ini 

hanya dilaksanakan pada perusahaan keripik buah UD Putra Fajar di Desa 

Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai salah satu daerah kota yang 

berada di Provinsi Jawa Timur.  

 

1.6 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

 1. Kepuasan Kerja Karyawan adalah perasaan senang maupun tidak senang 

berdasarkan imbalan/gaji yang diterima, kondisi tempat kerja, perolehan 

penghargaan, dukungan dari rekan sekerja, dan keberhasilan menyelasikan 

pekerjaan, diukur dalam satuan score. 

 2. Kinerja Karyawan adalah hasil kerja karyawan dalam melaksanakan tugas 

yang dibebankan kepadanya, diukur dalam satuan score.  

 3. Kesetiaan Karyawan adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan 

dan mengamalkan sesuatu yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab, diukur dalam satuan score.  

 4. Tanggung Jawab Karyawan adalah kesanggupan seseorang karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepada karyawan dengan baik, tepat 

waktu, serta berani mengambil resiko untuk keputusan yang dibuat atau 

tindakan yang dilakukan, diukur dalam satuan score. 

 5. Prestasi Kerja Karyawan adalah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 
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karyawan, prestasi seseorang karyawan ini dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, kesungguhan, dan lingkungan kerja, diukur dalam 

satuan score. 

 6. Ketaatan Karyawan adalah kesanggupan seorang karyawan untuk menaati 

segala peraturan perusahaan yang berlaku, dan menaati perintah pemilik 

perusahaan yang diberikan atasan yang berwenang, serta sanggup tidak 

melanggar larangan yang ditentukan, diukur dalam satuan score. 

 7. Kejujuran Karyawan adalah sifat mental yang keluar dari dalam diri manusia 

itu sendiri, diukur dalam satuan score. 

 8. Kerja Sama Tim adalah kemampuan mental seorang karyawan untuk dapat 

bekerja bersama-sama dengan karyawan lain dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang telah ditentukan, diukur dalam satuan score. 

 9. Prakarsa adalah kemampuan seorang karyawan untuk mengambil keputusan, 

langkah serta melaksanakannya sesuai dengan tindakan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan tugas pokok, tanpa menunggu perintah atasan, diukur dalam 

satuan score. 

 10. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang personel untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan orang lain, diukur dalam satuan score.  

 

 




