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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu 

organisasi. Organisasi dalam sebuah perusahaan dituntut untuk memiliki sumber 

daya manusia yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang memadai.Sumber daya 

manusia harus mempelajari bagaimana mengatur dan lebih mengerti tentang 

bagaimana sebuah organisasi dapat mengelola sumber daya manusia secara baik 

untuk mendukung sebuah organisasidapat berjalan dengan baik dan tentunya dapat 

mengembangkan kualitas dirinya sendiri. 

 Memanfaatkan sumber daya manusia  yang mempunyai kualitas yang 

memadai sesuai job spesification dan sesuai dengan job description yang akan 

dikerjakannya merupakan sebuah proses awal bagaimana fungsi-fungsi yang akan 

berjalan didalamnya. Pada hal ini sumber daya manusia merupakan karyawan yang 

menjadi ujung tombak dalam berjalannya sebuah perusahaan, karyawan yang 

dihadapi adalah manusia yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas dalam 

hidupnya. Keinginan tercerminkan oleh kebutuhan mereka yang harus selalu 

terpenuhi untuk kelangsungan hidup mereka, dalam hal ini perusahaanlah yang wajib 

untuk memperhatikan apakah hak-hak yang seharusnya diberikan oleh karyawan. 

Perusahaan wajib untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan memenuhi 

kebutuhan yang karyawan butuhkan, memberikan perhatian lebih terhadap karyawan 

yang menjadi acuan utama sebuah perusahaan, serta memposisiskan karyawan 
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sebagai aset dan bukan hanya karyawan saja atau pada umumnya. Hal tersebut dapat 

dilakukan melalui pendekatan kepuasan kerja. 

Salah satu aspek yang penting untuk selalu dilihat dan mendapat perhatian 

khusus bagi sebuah perusahaan ialah kepuasan kerja. Menurut Robbin (2008:40) 

Kepuasan kerja didefinisikan sebagai satu perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik-karakteristiknya. Definisi 

tersebut mengartikan bentuk kepuasan yang diwujudkan. 

Kepuasan kerja berkaitan dengan bagaimana sikap karyawan terhadap 

perkerjaannya sendiri lingkungan pekerjaannya, hubungan dengan rekan kerja dan 

atasannya, maka kepuasan kerja muncul dari perasaan karyawan terhadap 

pekerjaanya. 

Semakin banyak aspek pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya maka 

semakin tinggi pula kepuasan yang didapat.Artinya menjadikan kepuasan kerja 

sebagai alat untuk memacu prestasi kerja seseorang disadari bahwa hal tersebut tidak 

mudah (Siagian 2002: 297). Hal tersebut mengartikan kepuasan berhubungan dengan 

lingkungan kerja yang karyawan hadapi, rekan kerja dan perasaan karyawan tentang 

perkerjaanya merupakan hubungan timbal balik dengan pekerjaan yang karyawan 

lakukan untuk perusahaan. 

Menurut Luthans (2002) lima indikator untuk mengukur kepuasan kerja yaitu  

kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan kerja, 

kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. Karyawan harus melakukan pekerjaan 

sesuai dengan posisi dan jabatan mereka, dengan harapan dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan.  Perusahaan dengaan produktivitas tinggi dapat memenuhi 
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kebutuhan, kesejateraan dan melakukan kewajiban lainnya terhadap karyawannya, 

namun jika karyawan memiliki kinerja yang tidak baik dapat membuat perusahaan 

tersebut mengalami penurunan serta tidak dapat bersaing dengan perusahaan yang 

menjad pesaing. Hasibuan (2001:203) Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaan, sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 

kedisiplinan dan prestasi kerja didalam pekerjaan dan luar pekerjaan. Namun sering 

dijumpai karyawan yang bosan akan pekerjaannya, merasa tidak puas pada aspek 

tertentu, tidak menyukai pekerjaannya yang cenderung seperti paksaan dan 

timbulnya perasaan negatif lainnya yang menyebabkan kinerja karyawan tersebut 

menurun. Karyawan yang memandang pekerjaannya sebagai paksaan makan akan 

berpengaruh pada pekerjaannya, kedisiplinan dan lain-lain, namun keadaan tersebut 

menahan karyawan untuk tetap bekerja karena faktor lain seperti terbatasnya tingkat 

pendidikan, dan gaji. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan harus memiliki 

manajemen yang efektif dan ketententuan yang harus benar-benar direalisasikan dan 

bukan hanya peraturan tertulis semata karena perusahaan harus memiliki kerjasama 

yang baik bagi berjalannya sebuah organisasi yang baik. 

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek adalah karyawan PT. Kresnatel 

sebanyak 31 orang. PT. Kresnatel  berdiri sejak tahun 1997, pada era 90an PT. 

Kresnatel mulai mengembangkan sayapnya dengan membuka bisnis jasa yang 

terlaksana dengan adanya wartel atau warung telepon yang menyediakan jasa telpon 

dengan tarif tertentu. Seiringdengan berkembangnya jaman PT. Kresnatel mengalami 

penurunan profit melalui wartel yang sudah mereka jalankan selama ini karena 

berkembangnya teknologi berupa handphone yang memiliki akses yang mudah bagi 
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penggunanya.PT. Kresnateljuga menciptakan perkembangan bagi bisnisnya melalui 

produk-produk yang dijualnya. Pulsa eletronik hingga cctv digunakan sebagai 

inovasi produk mereka. 

Sekarang PT.Kresnatel terletak di Jl.Kartini No. 9 Semarang dan mempunyai 

beberapa outlet yang tersebar di beberapa daerah PT. Kresnatel memiliki kepedulian 

yang besar atas hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana karyawannya bekerja 

dan bagaimana hasil dari evaluasi kerja karyawannya. Seiring dengan jaman yang 

selalu berkembang dan majunya teknologi, sehingga tersedianya  media bagi banyak 

orang untuk menemukan kemudahan dalam melakukan hal contohnya seperti 

transaksi membeli pulsa atau kuota internet melalui m-bankingataupun mesin atm, 

hal tersebut sangat efektif dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. 

Perkembangan tersebut merupakan salah satu faktor redupnya perusahaan-perusahan 

penjual sarana komunikasi seperti PT. Kresnatel. Namun pada PT. Kresnatel sendiri 

terdapat beberapa hal tentang kepuasan kerja yang terindikasi pada karyawannya 

yang menunjukkan keloyalan mereka disaat dari PT. Kresnatel tersebut mengalami 

pasang surut profit, tetapi terdapat beberapa hal yang juga mengindikasi terdapatnya 

tidak kepuasan para karyawan melalui hasil kinerja karyawan,tingkat absensi, tingkat 

turover dan keterlambatan. 

Berikut ini  adalah data mengenai ketidakhadiran dan keterlambatan 

karyawan PT. Kresnatel selama tiga bulan dari bulan April hingga Juni tahun 2016. 
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Tabel 1.1 

Tingkat Absensi Rata-Rata Karyawan pada PT. Kresnatel – Semarang 2016. 

Sumber: PT. Kresnatel-Semarang. 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketidakhadiran 

cenderung menurun, bila dilihat dari tingkat keterlambatan hampir dari semua 

karyawan terlambat hadir di tempat kerja, dan dari data diatas mengidentifikasi 

bahwa adanya ketidakpuasan pada karyawan. 

Tabel diatas memperlihatkan  bahwa keterlambatan masuk ditempat kerja 

menunjukkan rata-rata keterlambatan sebesar 72,83% atau hampir ¾ dari jumlah 

karyawan yang terlambat hadir selama tiga bulan, dalam hal ini keterlambatan 

didominasi oleh karyawan bagian sales yang mengharuskan bekerja dilapangan. 

PT Kresnatel sendiri memberikan toleransi untuk keterlambatan tersebut, 

namun setelah dilihat selama tiga bulan tingkat keterlambatan karyawan meningkat 

dan hal tersebut mengindikasi bahwa adanya ketidakpuasan kerja. Hal iniberdampak 

pada kinerja karyawan dan prestasi kerja. Gambaran pada tabel diatas memberikan 

indikasi bahwan kepuasan kerja karyawan mulai menunjukkan penurunan. 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Karyawan Tidak Masuk 

Kerja Rata-Rata/bulan 

Karyawan Terlambat 

Masuk Kerja Rata-

Rata/bulan 

 

April 

Mei 

Juni 

 

30 

31 

31 

(Jumlah) 

2 

- 

1 

(%) 

6% 

- 

3% 

(Jumlah) 

22 

22 

23 

(%) 

73,33 % 

70,97 % 

74,19 % 

Rata-rata 72,83% 
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Sebagai data pendukung tambahan dan sebagai gambaran konkrit mengenai 

adanya indikasi ketidakpuasan kerja para karyawan PT. Kresnatel, maka peneliti 

menampilkan kutipan  wawancara yang dilakukan pada taggal 21 Desember 2016 

kepada beberapa karyawan dengan divisi yang berbeda berikut ini: “Saya merasa gaji 

yang diberikan oleh perusahaan masih rendah serta bonus yang diberikan perusahaan 

tidak sepadan dengan jerih payah kami”. Hal tersebut dikatakan oleh Maulana Adi 

dari divisi Sales & Marketing. 

Pada divisi Keuangan peneliti mewancarai Rini Sukmawati selaku staff 

Keuangan yang memberikan pendapat tentang kepuasan kerja pada PT. Kresnatel 

sebagai berikut, “Sudah sepuluh tahun saya berkerja disini tapi saya merasa kurang 

berkembang dalam hal pekerjaan saya sendiri, saya merasa kurang adanya perhatian 

lebih khususnya mengenai bentuk promosi jabatan terhadap karyawan PT .Kresnatel 

yang sudah lama bekerja dan memiliki penilaian yang baik”. Dan pada divisi front 

office, Gita Suci mengatakan “Saya merasa tidak puas terlebih mengenai lingkungan 

pekerjaan saya yang berhubungan dengan rekan kerja yang saya rasa kurang 

mendukung dan melipahkan tugasnya kepada saya, namun saya memiliki 

keterbatasan mengenai tingkat pendidikan jika ingin pindah ketempat lain. Dari 

wawancara yang saya lakukan dapat memperlihatkan bahwa indikasi ketidakpuasan 

kerja karyawan PT. Kresnatel pada aspek yang berbeda dengan pendapat mengenai 

kepuasan dan ketidakpuasan yang berbedapada setiap karyawannya. 

Berdasarkan uraian diatas diambil keputusan tentang pengambilan variabel 

yang dianggap perlu untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian tentang 
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kepuasan kerja yang dituangkan dalam bentuk skripsi dan berjudul “Analisis 

Kepuasa Kerja pada PT. Kresnatel – Semarang”. 

 Berdasarkan uraian latar belakan dan tabel diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang:“Analisis Kepuasan Kinerja Karyawan Pada PT. Kresnatel”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan rumusan masalahnya 

yaitu: 

a. Bagaimana pendapat responden mengenai kepuasan kerja karyawan di PT. 

Kresnatel Semarang? 

b. Bagaimanaupaya yang dilakukan oleh manajer atau perusahaanuntuk 

meningkatkan  kepuasan kerja karyawan pada PT. Kresnatel Semarang? 

c. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja mereka? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

a. Untuk mengetahui persepsi karyawan tentang kepuasan kerja karyawan yang 

berlangsung di PT. Kresnatel Indonesia. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh manajer/perusahaan untuk 

meningkatkan  kepuasan kerja karyawan pada PT. Kresnatel Semarang. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk menigkatkan 

kepuasan kerja. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a) Manfaat Akademik 

Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberi wawasan atau gambaran bila 

melakukan penelitian yang sejenis, yaitu analisi kepuasan kerja di PT. 

Kresnatel. 

b) Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini memiliki manfaat praktis yaitu sebagai tambahan 

informasi bagi PT. Kresnatel Semarang untuk dapat mengevaluasi lebih 

mendalam tentang kepuasan kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


