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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Era Globalisasi membawa dampak pada perubahan-perubahan  yang 

pesat pada kondisi perekonomian secara keseluruhan, maka dari itu 

muncullah suatu tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Salah 

satunya, perusahaan harus dapat dengan cepat menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi. Perubahan tidak hanya pada bagian eksternal 

namun juga pada bagian internal perusahaan. Perubahan eksternal juga 

harus diikuti oleh perubahan internal perusahaan, salah satunya adalah 

karyawan. 

 Perusahaan mengharapkan karyawan mampu memiliki kinerja yang 

maksimal untuk dapat mencapai tujuan dan dapat mempertahankan 

keberadaan perusahaan. Dalam pencapaian tersebut karyawan memiliki 

peranan yang sangat penting. Maka dari itu perusahaan perlu memerhatikan 

kepuasaan kerja para karyawan karena kepuasaan kerja dapat memengaruhi 

kinerja karyawan dan memberikan keuntungan secara nyata tidak hanya 

bagi karyawan tetapi juga bagi perusahaan.  

 Kepuasan kerja menurut Robbins dan Judge (2015, h.46) adalah 

perasaan positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi dari 

karakteristiknya. Adapun menurut Colquitt, Lepine dan Wesson (Wibowo, 

2013, h.131) kepuasan kerja merupakan tingkat perasaan menyenangkan 

yang diperoleh dari penilaian pekerjaannya. Selain itu pula McShane dan 

Von Glinow (Wibowo,2013, h.132) memberikan pandangan mengenai 

kepuasaan kerja yaitu penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap 
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pekerjaannya, lingkungan kerja dan pengalaman emosional di pekerjaan 

yang dirasakan. Dengan demikian kepuasan kerja merupakan tingkat dari 

perasaan yang positif atau menyenangkan terhadap pekerjaannya dan 

lingkungan tempat kerja.  

 Kepuasan kerja seorang karyawan dapat dilihat melalui ciri-ciri 

tertentu. Menurut Munandar, Sjabahni dan Wutun (Badriyah, 2015, h.236) 

ciri-ciri kepuasan kerja adalah perusahaan yang memuaskan karyawan 

dalam jangka waktu yang lama, memerhatikan kualitas kerja karyawan, 

karyawan lebih mempunyai komitmen terhadap perusahaan dan karyawan 

lebih produktif. 

 Kepuasan kerja memiliki keterkaitan dengan beberapa variabel 

lainnya yang berdampak penting pada kesejahteraan perusahaan. Ketiga 

variabel yang terkait dengan kepuasan kerja tersebut diantaranya adalah 

kinerja, turnover, absence, kesehatan dan kesejahteraan karyawan (Spector, 

2012, h.226).  

 Beberapa peneliti (Spector, 2012, h.226) memiliki kepercayaan 

bahwa karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan melakukan 

pekerjaannya dengan lebih baik dalam memenuhi kewajibannya. Karyawan 

akan datang bekerja tepat waktu, sehingga dapat memunculkan perasaan 

positif yang ada pada diri individu. Selain itu dapat pula mendorong 

individu menjadi kreatif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan 

pengambilan keputusan.Perasaan positif juga dapat membuat individu 

memiliki ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaannya dan bersedia untuk 

membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesusahan. 

 Spector (2012, h.227) menjelaskan bahwa beberapa peneliti 

menemukan salah satu alasan hubungan yang kuat antara kepuasaan kerja 
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dengan turn over  dengan keluar masuknya karyawan yang bersifat prediktif 

yaitu menilai kepuasan kerja dengan menggunakan sampel karyawan pada 

satu kesempatan dan kemudian menunggu beberapa periode dalam bulan 

atau tahun untuk melihat yang berhenti. Individu  yang tidak puas akan 

pekerjaannya akan memungkinkan tingginya turn over dalam suatu 

perusahaan, begitupula sebaliknya individu yang puas akan pekerjaannya 

maka akan meminimalisir turn over yang terjadi di dalam perusahaan. 

 Kepuasan kerja memiliki hubungan dengan hasil ketidakhadiran 

karyawan di perusahaan. Karyawan yang tidak menyukai pekerjaannya 

akan cenderung lebih sering mencari alasan untuk absence dibandingkan 

dengan karyawan yang menyukai pekerjaannya. Hal ini dibuktikan 

penelitian yang dilakukan oleh Bowling dan Hammond pada tahun 2008 

yang mengatakan adanya hubungan antara absence karyawan dengan 

kepuasan kerja (Spector, 2012, h.227).  

 Dampak bagi perusahaan apabila karyawan memiliki ketidakpuasan 

terhadap pekerjaannya menurut Robbins dan Judge (Wibowo,2013, h. 145) 

adalah merespon langsung dengan meninggalkan perusahaan termasuk 

mencari posisi baru atau mengundurkan diri. Dampak kedua adalah respon 

suara yang secara aktif dan konstruksif mencoba untuk memperbaiki 

kondisi termasuk menyarankan perbaikan dan mendiskusikan masalahnya 

dengan atasan serta mengambil bentuk aktivitas serikat. Dampak ketiga 

yaitu respon kesetiaan dengan cara positif tetapi optimis menunggu kondisi 

membaik dan memercayai perusahaan atau manajemennya untuk 

melakukan hal yang benar. Terakhir adalah respon yang membiarkan 

kondisi-kondisi itu memburuk, termasuk absen, berkurangnya usaha dan 

tingkat kesalahan yang bertambah. 
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 Kepuasan kerja seorang karyawan dipengaruhi adanya beberapa 

faktor-faktor. Menurut Greenberg dan Baron (Priansa, 2014, h.306) ada 

delapan faktor dari diri individu yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja 

adalah kepribadian, nilai-nilai yang dimiliki individu, pengaruh kebudayaan 

dan sosial, minat dan ketrampilan, usia dan pengalaman kerja, jenis 

kelamin, inteligensi, status dan senioritas. 

 Dari penelitian Greenberg dan Baron (Priansa, 2014, h.306) terlihat 

bahwa banyak faktor yang menentukan kepuasan karyawan dalam 

melakukan pekerjaan, salah satu faktor yang dirasa cukup penting yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah minat dan ketrampilan 

yang terdapat pada karyawan akan pekerjaan yang dilakukannya. 

Pernyataan ini didukung oleh pendapat Strong (Telvisia dan Suyasa, 2008, 

h.79), bahwa minat merupakan refleksi atas kepuasan individu dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya.  

 Minat terhadap pekerjaan menurut Kuder (Telvisia dan Suyasa, 

2008, h.79) dapat digunakan untuk menolong individu dalam menemukan 

pekerjaan yang dapat memberikan individu kepuasan dalam bekerja. 

Menurut Holand (Telvisia dan Suyasa, 2008, h.80) minat terhadap 

pekerjaan merupakan minat yang akan mengarah kepada kompetensi-

kompetensi yang pada akhirnya akan memberi arah dalam pola berpikir, 

pemahaman, persepsi, dan pola bertindak pada individu sehingga dapat 

dikatakan individu memiliki kedekatan dengan minat, maka individu akan 

memiliki kecenderungan untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan 

minatnya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Rizaldi, dan 

Djunaidi (Telvisia dan Suyasa, 2008, h.84), menemukan bila terdapat 

kesesuaian antara minat individu dengan pekerjaan yang digelutinya, maka 



5 

 

 

 

kemungkinan individu akan menjadi lebih puas dan sukses. Kepuasan yang 

didapat oleh individu akan membuatnya menjadi lebih efektif dalam bekerja 

dan pada akhirnya hasil kerja yang dicapai akan dapat lebih maksimal.

 Melihat pentingnya kepuasan kerja pada individu dengan minat 

individu terhadap pekerjaan, maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian di PT. Plambo Pemalang, Jawa Tengah. PT. Plambo Pemalang, 

Jawa Tengah adalah salah satu perusahan yang bergerak pada bidang 

distribusi barang konsumen. Adapun prinsipal yang ada di PT. Plambo, 

antara lain Cussons, Nestle dan  Glaxo Smith-Kline. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan area manager diketahui bahwa terdapat penurunan 

kinerja pada karyawannya periode Januari sampai dengan Desember 2014. 

Hal ini dibuktikan dengan jumlah presentase target yang dicapai karyawan 

bagian salesman selama 1 tahun di beberapa area tidak memenuhi 90%, 

dikarenakan area tersebut sering terjadi pergantian sales dalam jangka 

waktu 3 bulan sekali. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1. 

Penurunan Kinerja PT. Plambo periode Januari-Desember 2014        
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Terdapat pula penurunan kinerja pada karyawan bagian administrasi, yang 

ditunjukkan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 

pimpinan perusahaan yang mengatakan bahwa komunikasi yang kurang 

lancar antara pihak administrasi dengan sales sehingga menimbulkan 

keterlambatan dalam pembuatan laporan atau surat menyurat. Area 

manager sering menemukan beberapa karyawan yang tidak jujur dalam 

bekerja yaitu khususnya sales sering menggunakan uang perusahaan untuk 

kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

beberapa karyawan, karyawan merasa kurang menyukai terhadap 

pekerjaannya.  

 Beberapa karyawan merasa tidak nyaman bekerja dengan lingkungan 

PT Plambo dikarenakan karyawan merasa kurang diperhatikan oleh 

pimpinan pada saat menghadapi masalah, karyawan berpendapat ketika 

antar karyawan mempunyai masalah. Hal ini dibuktikan dengan pimpinan 

yang hanya akan turun tangan membantu karyawannya, apabila karyawan 

tersebut telah mengalami penurunan kinerja selama 3 bulan berturut-turut 

pada kenyataannya karyawan sangat membutuhkan bantuan pimpinan 

setiap menghadapi masalah. 

 Berdasarkan paparan di atas peneliti mengajukan pertanyaan 

penelitian apakah terdapat hubungan minat terhadap pekerjaan dengan 

kepuasan kerja yang terjadi di PT. Plambo Pemalang ? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empirik 

minat terhadap pekerjaan dengan kepuasan kerja pada karyawan PT 

Plambo Pemalang.  
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha 

pengembangan bidang Ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Industri 

dan Perusahaan dalam melihat hubungan antara minat terhadap 

pekerjaan dengan kepuasan kerja pada karyawan. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu saran dan 

pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengelola 

kepuasan kerja ditinjau dari minat karyawan terhadap pekerjaan. 

 


