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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia berperan penting dalam sebuah perusahaan karena 

sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan kegiatan dalam perusahaan, 

oleh karena itu perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia dengan sebaik 

mungkin. Hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah kepuasan kerja 

dari para karyawannya. Setiap orang memiliki kepuasan kerja yang berbeda-beda, 

semakin banyaknya aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginannya maka 

semakin tinggi juga tingkat kepuasan karyawan.  

Menurut Handoko (2001:193) Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Ketika 

karyawan bekerja pada perusahaan maka hasil kerja yang ia selesaikan akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan, karena itu karyawan harus memiliki 

dan menjaga kepuasan kerjanya agar produktivitas perusahaan dapat terus meningkat. 

Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik 

pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting (Luthans, 2006:243). Kepuasan 

kerja merupakan hal yang bersifat individual karena setiap individu akan memiliki 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri 

mereka masing-masing. Karyawan akan tetap loyal ada perusahaan jika kepuasan kerja 

diperolehnya, sementara ketidakpuasan akan berpengaruh pada keluarnya pegawai, 
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tingkat kehadiran yang rendah serta sikap negatif lainnya. Menurut Hasibuan (2007) 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya. Kepuasan kerja (job statisfaction) karyawan harus diciptakan sebaik-

baiknya supaya moral kerja, dedikasi, kecintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional karyawan di mana terjadi titik temu 

antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat 

nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Balas jasa 

kerja karyawan ini, baik yang berupa finansial maupun yang nonfinansial (Martoyo, 

2000:142). Jika kepuasan para karyawan tidak terjaga maka akan menimbulkan 

kerugian bagi perusahaan karena akan menyebabkan kinerja perusahaan menurun. Salah 

satu contoh ketidakpuasan karyawan yaitu adanya aksi mogok kerja. Untuk mencegah 

ketidakpuasan karyawan itu terjadi maka sebaiknya pemimpin perusahaan mengerti 

keinginan-keinginan para karyawan yang dapat membuat karyawan merasa puas dan 

lebih meningkatkan kinerjanya. Aspek-aspek yang membentuk kepuasan kerja 

karyawan antara lainyaitu : Faktor internal (sikap karyawan terhadap pekerjaannya, 

hubungan antar karyawan, hubungan antara karyawan dengan manajer, kondisi 

lingkungan kerja, dan situasi kerja karyawan). Faktor eksternal (keadaan keluarga).      

Menurut Mathis, (2011 : 121) Kepuasan kerja juga mengarah kepada kondisi emosional 

dan sikap karyawan terhadap pekerjaannya. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja 

yang tinggi akan menunjukan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, orang yang 

memiliki kepuasan kerja rendah akan menunjukkan sikap yang negatif terhadap 

pekerjaannya. 
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PT. Anugrah Pradipta adalah perusahaan yang bergerak di bidang distributor 

kaca. Alasan peneliti tertarik mengidentifikasi kepuasan kerja karena kepuasan kerja 

sangat berperan penting daam kemajuan perusahaan, jika karyawan memiliki kepuasan 

kerja yang tinggi maka karyawan akan memiliiki sikap positif terhadap pekerjaannya 

dan akan bekerja dengan baik, karena hal itu maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang kepuasan kerja karyawan PT. Anugrah Pradipta. Pada PT. Anugrah Pradipta 

beberapa hal mengenai kepuasan kerja karyawan sudah baik dilihat dari turnover 

karyawannya rendah. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Identifikasi Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Anugrah 

Pradipta”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan PT Anugrah Pradipta 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan karyawan untuk mempertahankan kepuasan 

kerjanya 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kepuasan 

kerja karyawan 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan PT Anugrah Pradipta Semarang  

2. Mengetahui upaya yang dilakukan karyawan untuk mempertahankan kepuasan 

kerjanya 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan kepuasan 

kerja karyawan 

 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi. Penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan dan 

pengetahuan tentang kepuasan kerja karyawan. 

2. Bagi Praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi 

untuk pihak yang berkepentingan terutama dalam upaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dalam perusahaan. 
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