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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan aspek 

yang sangat penting untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia yang baik ditujukan kepada 

peningkatan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja dalam 

organisasi ke arah tercapainya tujuan organisasi. Dibentuknya organisasi 

adalah sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas kerja organisasi (Siagian, 2002). Organisasi yang memiliki 

sumber daya manusia yang luas dan dapat menciptakan keadaan yang 

diinginkan dari beberapa aktivitas organisasi yaitu dengan menyesuaikan 

nilai - nilai perusahaan dengan nilai - nilai karyawan (Person 

Organization Fit) untuk pencapaian tujuan organisasi yaitu kepuasan 

kerja karyawan. 

Individu yang berada dalam suatu organisasi memiliki keterkaitan 

secara terus menerus. Hubungan individu dengan organisasi ini 

membawa karakteristik individu ke dalam organisasi sehingga terjadinya 

hubungan antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. 

Organisasi yang biasanya berfokus pada kepribadian dan mencocokan 
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kepribadian individu dengan pekerjaannya, tetapi sekarang mulai 

berkembang dengan mencocokan organisasi dengan individu. 

Tantangan terbesar yang dihadapi suatu perusahaan adalah 

merekrut, menahan daan mengembangkan karyawannya. Salah satu cara 

untuk menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan kesesuaian 

nilai - nilai karyawan dengan nilai - nilai organisasi. Pemahaman 

terhadap Person Organization Fit (P-O Fit) dapat membantu perusahaan 

untuk memilih karyawan dengan nilai dan keyakinan yang sesuai dengan 

organisasi dan pengalaman - pengalaman yang dapat memperkuat 

kesesuaian. Kesesuaian antara individu dengan organisasi telah menjadi 

topik yang menarik bagi para peneliti dan praktisi manajemen sumber 

daya manusia. Pendapat - pendapat tentang mempekerjakan karyawan 

yang sesuai, pengaruh dari karyawan yang sesuai dengan perusahaan 

telah dikembangkan dalam banyak literatur. 

Penelitian - penelitian tentang Person Organization Fit (P-O Fit) 

telah memberikan pengertian yang mendalam tentang meningkatkan 

kesesuaian antara karyawan dengan perusahaan, mempertahankan 

karyawan dalam jangka panjang dengan meningkatkan komitmen 

karyawan terhadap perusahaan, dan meningkatkan outcomes individu 

yang berimplikasi pada pertumbuhan strategi berkelanjutan perusahaan 

(Kristof, 1996). Person Organization Fit (P-O Fit) didefinisikan sebagai 
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kesesuaian antara nilai - nilai organisasi dengan nilai - nilai individu 

(Kristof, 1996). 

Tingkat kesesuaian individu dengan organisasi sangat bergantung 

pada bagaimana organisasi mampu memenuhi kebutuhan karyawan. 

Lebih lanjut Kristof (1996) mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan 

karyawan oleh organisasi seperti kompensasi, lingkungan fisik kerja dan 

kesempatan untuk maju sangat diperlukan oleh karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan suatu penilaian dari karyawan tentang 

seberapa besar pekerjaannya itu secara keseluruhan memuaskan 

kebutuhan para karyawan. Kepuasan kerja adalah sikap umum yang 

dimana saat seseorang telah mncapai level kehidupan yang nyaman. 

Setiap karyawan akan memliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda 

sesuai dengan nilai yang berlaku dalam dirinya, semakin banyak aspek 

dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu maka akan 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan dan sebaliknya semakin 

sedikit aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu 

maka akan semakin rendah tingkat kepuasan yang dirasakan individu. 

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D.I.Yogyakarta yang merupakan salah satu BUMN yang 

menangani masalah listrik negara. Mengutamakan kualitas operasi dan 

pelayanan menjadi prioritas untuk mencapai kepuasan pelanggan. PT. 
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PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta termasuk 

dalam perusahaan yang cukup besar dimana membutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian dan berkualitas, hal tersebut diatasi oleh 

tenaga kerja yang tingkat kemampuannya kreatif dalam menjalankan 

pekerjaannya. Kemampuan yang dimiliki oleh karyawan dapat membawa 

perusahaan terus berkembang dan unggul dalam bidangnya, maka 

strategi seleksi dari suatu perusahaan yang mempertimbangkan 

kecocokan nilai - nilai individu dengan nilai - nilai perusahaan. 

Person Organization Fit yang terdiri dari nilai individu dan 

organisasi yang memiliki keterkaitan tujuan, dimana masing-masing dari 

individu tersebut di dalam suatu organisasi mempunyai peran yang 

beragam. Kesamaan nilai-nilai yang dimiliki para anggota organisasi ini 

akan mengurangi konflik dalam organisasi sehingga membuat rasa saling 

percaya dalam organisasi dan dapat meningkatkan inovasi para anggota.  

Pada dasarnya kepuasan kerja itu bersifat individu. Individu akan 

merasa puas atau tidak puas tergantung pandangan individu mengenai 

kesesuaian antara keinginan dan hasil yang telah dicapai. Perbedaan dari 

masing-masing individu dan banyaknya aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang dirasakan. 

Berdasarkan hasil pra-survey yang dilakukan pada bulan Mei 2017 
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melalui wawancara dengan Bapak Bagus selaku SPV Organisasi dan 

Pengendalian di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan 

D.I.Yogyakarta yang menjadi mentor dalam penelitian ini 

menyampaikan bahwa terdapat niali - nilai organisasi yang ada di PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta yaitu Saling 

Percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar. Tingkat kehadiran karyawan 

yang sudah mencapai 100% juga dapat dikatakan bahwa karryawan puas 

bekerja di perusahaan sehingga karyawan datang bekerja dengan suka 

cita tanpa rasa malas atau hadir dengan terlambat atau membolos. 

Selanjutnya menurut 10 karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta dari berbagai jabatan, hasil dari 

wawancara tersebut responden merasa nilai - nilai individu sudah sesuai 

dengan nilai - nilai perusahaan. Responden merasa sependapat dengan 

visi misi perusahaan dan berkomitmen dengan tujuan dan nilai - nilai 

perusahaan. Suasana saling percaya dan terbuka diantara karyawan baik 

atasan maupun bawahan, sikap anggota perusahaan yang konsisten 

menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, rasa 

tanggung jawab yang dimiliki terhadap semua pihak yang berkepentingan 

dan dalam pengelolaan perusahaan. Dalam bertumbuh kembang bersama 

dengan adanya kepekaan disetiap permasalahan yang dihadapi 

perusahaan serta mencari solusi yang tepat. Sikap anggota perusahaan 
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yang berani bertanya kembali dan berusaha menguasai perkembangan 

ilmu dan tekhnologi. Kesesuaian dari nilai - nilai tersebut dapat 

mengoptimalkan dalam menjalankan tugas - tugas dengan baik. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa karyawan menganggap 

pekerjaan yang dijalani sebagai sesuatu yang menyenangkan, hubungan 

karyawan dengan rekan kerja yang baik sehingga memberikan dorongan 

motivasi tersendiri, perlakuan atasan terhadapat karyawan juga baik dan 

karyawan mendapatkan kesempatan peningkatan dalam sebuah 

organisasi dan gaji yang diterima karayawan dirasa sudah sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan dan para karyawan siap bekerja lebih keras. 

Berdasarkan latar belakang diatas, tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan judul : PENGARUH PERSON 

ORGANIZATION FIT TERHADAP KEPUASAN KERJA 

KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI 

DAERAH JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA. 
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1. 2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana tanggapan responden mengenai Person Organization Fit dan 

Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Daerah Jawa Tengah 

dan D.I.Yogyakarta? 

2) Bagaimana pengaruh Person Organization Fit terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Daerah Jawa Tengah dan 

D.I.Yogyakarta? 

 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitiaan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai Person Organization 

Fit dan Kepuasan Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Daerah Jawa 

Tengah dan D.I.Yogyakarta. 

2) Untuk mengetahui pengaruh Person Organization Fit terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Daerah Jawa Tengah dan 

D.I.Yogyakarta. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1) Bagi Akademisi : 

a. Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk refrensi penelitian yang 

lebih lanjut.  

b. Penelitian ini untuk menambah wawasan dalam mengaplikasian ilmu 

yang telah diperoleh. 

c. Memberi informasi mengenai keterkaitan person organization fit 

dengan kepuasan kerja karyawan dalam perusahaan. 

 

2) Bagi Praktisi : 

a. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Daerah Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta sebagai masukan 

dan bahan terkait dengan person organization fit yang dapat 

digunakan sebagai pedoman perusahaan untuk membantu memilih 

karyawan.


