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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi beroperasi dengan mengkombinasikan sumber dayanya 

melalui cara yang dapat menghasilkan produk dan jasa yang dipasarkan. Siapa pun 

yang mengelola organisasi, akan mengelola berbagai sumber daya untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. 

Aset organisasi paling penting harus dimiliki oleh perusahaan dan sangat 

diperhatikan oleh manajemen adalah aset manusia dari organisasi tersebut. Orang-

orang (manusia) merupakan elemen yang selalu ada di dalam setiap organisasi. 

Manusia bukanlah sumber daya yang tidak hidup seperti layaknya modal, tanah dan 

pabrik, melainkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia membuat sumber 

daya lainnya bekerja. Tidak satupun faktor dalam organisasi bisnis yang mempunyai 

dampak yang lebih langsung pada kesejahteraan perusahaan dibandingkan sumber 

daya manusia. 

Uang sungguh memotivasi orang, tetapi apa yang memotivasi kita tidak harus 

sama dengan apa yang membuat kita bahagia. Sebuah studi terbaru menemukan 

bahwa orang-orang yang bekerja untuk perusahaan dengan pekerja kurang dari 100, 

yang mengawasi orang lain,yang pekerjaannya termasuk memberi perhatian, yang 

bekerja dalam sebuah perdagangan keahlian, dan yang tidak dalam usia 40-an lebih 

mungkin bahagia dalam pekerjaannya. Kepuasan kerja tidak hanya mengenai kondisi 

pekerjaan. Kepribadian juga memainkan peranan. Riset telah menunjukkan bahwa 
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orang yang memiliki evaluasi inti diri positif yang percaya pada nilai dan kompetensi 

dasar orang lebih puas dengan pekerjaannya dibandingkan yang dengan evaluasi inti 

diri negatif. 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap 

individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem 

nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan 

pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang dirasakannya. 

Kepuasan kerja adalah sebuah respons emosional dan afeksi. Afeksi 

dimaksudsebagai perasaan-perasaan suka atau tidak suka, oleh karena itu kepuasan 

kerja adalah tingkat dimana seseorang memperoleh kesenangan dari suatu pekerjaan. 

Masalah manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari lingkup 

kajian manajemen, yang mempelajari peranan manusia dalam suatu organisasi. 

Sehubungan dengan usaha pencapaian tujuan perusahaan tersebut, maka salah satu 

hal yang perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan adalah memperhatikan para 

karyawannya. Karyawan yang dihadapi merupakan manusia yang senantiasa 

memiliki keinginan yang selalu berubah-ubah. Apabila salah satu keinginan mereka 

terpenuhi, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki keinginan lain. 

Karyawan yang bekerja memiliki tujuan, salah satunya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka. Apabila perusahaan dapat menjaga dan memperhatikan 

kebutuhan karyawannya sebagai salah satu aset yang dimiliki perusahaan, maka hak 
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dari karyawan dapat terpenuhi dengan baik, sehingga secara tidak langsung bisa 

mempengaruhi produktivitas karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

Pengelolaan karyawan yang ada dalam perusahaan atau organisasi merupakan 

aspek yang penting, karena karyawan memiliki peran dalam proses perkembangan 

kemajuan perusahaan. Maka perusahaan harus membuat setiap individu 

karyawannya mencapai kepuasan kepuasan kerja yang diharapkan oleh karyawan 

agar dapat membawa dampak yang positif bagi diri karyawan dan perusahaan. 

Persoalan-persoalan yang muncul berkaitan dengan masalah ketidakpuasan 

karyawan dapat digambarkan seperti banyaknya karyawan yang keluar dari suatu 

perusahaan, sering terjadinya pembolosan oleh karyawan, meningkatnya angka 

ketidakhadiran karyawan, seringnya karyawan lambat masuk kerja dan banyaknya 

karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaannya. 

Studi yang menemukan bahwa ketidaksesuaian antara apa yang dihargai 

individu dan yang diberikan oleh para pemberi kerja berhubungan dengan kepuasan 

kerja yang lebih rendah dan tujuan untuk meninggalkan pekerjaan yang lebih tinggi. 

Apa yang diberikan oleh para pemberi kerja mereka, merasa lebih tidak puas dengan 

pekerjaannya dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk meninggalkan 

pekerjaan. Pentingnya manajemen yang kompeten dan komunikasi manajerial dalam 

memberikan kontribusi kepuasan pada karyawan. Karyawan mengharapkan para 

pemberi kerja untuk memberikan umpan balik atas kinerja individual melalui sistem 

penilaian kerja dan memberikan peluang pengembangan karier (Mathis, Jackson, 

2009). 
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Sebagaimana kesimpulan beberapa studi, pekerja yang bahagia lebih 

mungkin merupakan pekerja yang produktif. Beberapa peneliti dulunya percaya 

bahwa hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja adalah sebuah mitos (Robbins 

& Judge, 2015). Tetapi sebuah tinjauan atas 300 studi menyatakan korelasinya cukup 

kuat. Saat kita berpindah dari level individu ke organisasi, kita juga menemukan 

dukungan untuk hubungan kepuasan-kinerja. Saat dikumpulkan data kepuasan dan 

produktivitas untuk organisasi secara keseluruhan, ditemukan bahwa organisasi 

dengan lebih banyak pekerja yang lebih puas cenderung lebih efektif dibandingkan 

organisasi yang lebih sedikit. Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa setiap 

peningkatan kepuasan juga meningkatkan kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa kepuasan kerja karyawan yang terpenuhi akan membawa 

dampak positif bagi diri karyawan dan perusahaan. Jika kepuasan kerja karyawan 

tidak terpenuhi maka akan timbul dampak negatif bagi perusahaan atau organisasi.  

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi ataupun jasa, kepuasan kerja 

merupakan hal yang harus diperhatikan. Penilaian seorang pekerja atas kepuasannya 

terhadap pekerjaan merupakan penjumlahan kompleks dari banyak elemen berbeda 

seperti sifat pekerjaan, pengawasan, gaji sekarang, peluang promosi, dan hubungan 

dengan rekan kerja. 

Berdasarkan gambaran yang ada dan uraian yang telah dikemukakan, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah kepuasan 

kerja ini yang dituangkan dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ANALISIS KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. SINAR NIAGA 

SEJAHTERA SEMARANG ”.  
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana persepsi karyawan terhadap kepuasan kerjanya pada PT. Sinar Niaga 

Sejahtera? 

b. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Sinar Niaga Sejahtera untuk lebih 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja karyawan pada PT. 

Sinar Niaga Sejahtera.  

b. Mengetahui upaya apa saja yang dilakukan PT. Sinar Niaga Sejahtera untuk lebih 

meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. 

 

1.4. Manfaaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a.  Menjadi sumber informasi atau pemikiran untuk dipertimbangkan perusahaan 

tentang persoalan kepuasan kerja karyawan. 

b.   Dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

 


