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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang Masalah 

 Sumber Daya Manusia merupakan aset terpenting di dalam sebuah 

perusahaan, dikarenakan sumber daya yang telah menunjang tercapainya dari 

tujuan organisasi.Selain itu, persaingan antar perusahaan dan kemajuan 

teknologimampu menciptakan perubahan yang bisa membuat perusahaan tidak 

bisa bertahan lebih lama atau gulung tikar. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa 

praktik serta kebijakan manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting 

untuk memotivasi karyawan dan mampu mendorong produktivitas, kinerja dan 

semangat kerja yang tinggi dengan berkontribusi serta memberikan hasil yang 

terbaik bagi serta agar tetap setia dan selalu berkomitmen kepada perusahaan 

tersebut. 

 Menurut Robbins (2009:99), kepuasan kerja merupakan sikap positif 

mengenai pekerjaan seseorang dan merupakan hasil dari evaluasi karakteristiknya. 

Kepuasan kerja seseorang berhubungan dengan sifat karyawan terhadap 

pekerjaannya, situasi kerja,kerjasama antara pemimpin atau atasan dengan 

karyawan. Hal ini mencerminkan bahwa setiap karyawan mempunyai kepuasan 

yang berbeda-beda terhadap pekerjaannya sesuai dengan lingkungan mereka 

bekerja. 
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 Sedangkan menurut Handoko (2001:193) kepuasan kerja pada dasarnya 

menunjukkan hal yang bersifat individual, setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianutnya, 

karena semakin tinggi tingkat kepuasan. Jadi kepuasan kerja merupakan sebuah 

ungkapan yang bersifat positif  seperti senang ataupun gembira pada pekerjaan 

dan ditunjukkan dengan adanya hasil dari evaluasi pekerjaannya. 

 Perkembangan pada era globalisasi saat ini menuntut perusahaan untuk 

melakukan perubahan dan selalu berinovasi demi mengimbangi persaingan antar 

perusahaan lain, karena semakin banyaknya tuntutan atau permintaan dari pasar 

maupun konsumen maka hal tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya 

manusia didalamnya karena peran sumber daya manusia adalah kunci utama 

dalam memenangkan persaingan antar perushahaan sehingga hal tersebut yang 

mendorong sumber daya manusia untuk menghasilkan produktivitas serta kinerja 

tinggiyang dapat membuat perusahaan lebih maju dan mampu membangun 

kepercayaan serta komitmen karyawan dengan memberikan hasil  yang terbaik 

bagi perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. 

 CV. Sinar Jaya merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa mencakup 

penjualan, pemesanan, pengiriman dan berlokasi di daerah WR. Supratman, 

Semarang Barat. Saat ini jumlah karyawan yang bekerja berjumlah 8 orang 

karyawan yang terdiri dari 1 orang pemilik atau pimpinan perusahaan dan 7 orang 

lainnya merupakan karyawan .Terdapat lima indikator yang terkait dengan 

kepuasan kerja yaitu gaji atau upah, rekan kerja, pimpinan, promosi dan pekerjaan 

itu sendiri. Sehingga kepuasan kerja karyawan sangat penting untuk 
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kesejahteraanpara karyawan, karyawan akan merasa puas bila suasana di 

lingkungan kerja juga mendukung mereka mampu melakukan tugas pekerjaan 

dengan baik. Selain itu sikap pimpinan berpengaruh terhadap karyawan dan 

besarnya gaji yang diterima oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sehari- hari terpenuhi. 

 Penelitian ini menggunakan kepuasan kerja karyawan dikarenakan banyak 

yang meneliti tentang kepuasan kerja seperti penelitian yang dilakukan oleh: 

a. Ramlan Ruvendi (2005 : 17- 26) melakukan penelitian mengenai sistem 

imbalan dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Hasilnya hubungan antara sistem imbalan dan gaya kepemimpinan 

memberikan hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai  

b. Endo Wijaya Kartika dan Thomas S. Kaihatu ( 2010 : 100- 112) 

melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja. Hasilnya adalah variabel motivasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karena faktor- faktor motivasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. 

c. Dahmiri dan Muhammad Ihsan (2012 : 83- 92) melakukan penelitian 

mengenai analisis kepuasan kerja pegawai.Hasilnya adalah tingkat 

kepuasan kerja pegawai pada keempat faktor kepuasan kerja, tiga faktor 

diantaranya merasa puas dengan indikasi kerja yang secara mental 

menantang, kondisi kerja yang mendukung serta rekan kerja yang 
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mendukung. Namun, ada satu indikasi yang menyatakan kurang puas 

mengenai balas jasa yang diterima oleh karyawan. 

d. Fischa Oktaviane (2013 : 1- 9) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kepemimpinan dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Hasilnya adalah kepemimpinan dan kompensasi secara bersama- sama 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, ini menunjukkan bahwa 

dengan cara meningkatkan kepemimpinan dan meningkatkan kompensasi 

sehingga kepuasan kerja dapat ditingkatkan. 

e. Emdy Mahardika Putra dan Made Arta Wibawa (2015 : 1100- 1118) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap 

turnover intention dengan komitmen organisasi. Hasilnya adalah kepuasan 

kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara langsung terhadap 

turnover intentions dan terdapat pengaruh secara tidak langsung anatara 

kepuasan kerja terhadap turnover intentions yang dimediasi melalui 

komitmen organisasional. 

Kesimpulan dari kelima hasil penelitian yang dilakukan adalah  sistem 

imbalan, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kompensasi, turnover intentions, 

dan komitmen organisasi memiliki keterkaitanyang positif signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

 Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang terjadi pada CV. Sinar 

Jaya dapat disimpulkan berdasarkan data sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Karyawan, Jumlah Karyawan Keluar dan Absensi Karyawan pada 

CV. Sinar Jaya Semarang 2016 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar/bulan 

Karyawan Tidak 

MasukRata- 

Rata/ bulan 

Karyawan 

Terlambat 

Masuk Kerja 

Rata- Rata/ bulan 

 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

 

Rata- 

Rata 

 

12 

12 

12 

11 

7 

jumlah 

- 

- 

1 

4 

- 

 

 

% 

- 

- 

8,3 % 

57 % 

- 

 

jumlah 

5 

2 

3 

1 

2 

% 

41,6 % 

16,6 % 

25 % 

8,3 % 

28,5 % 

 

24% 

jumlah 

2 

- 

4 

1 

- 

% 

16,6 % 

- 

33,3 % 

9 % 

- 

 

12 % 

Sumber : CV. Sinar Jaya Semarang, 2016 

 Berdasarkan tabel 1 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat karyawan 

yang keluar pada bulan Aprildengan presentase sebesar 8,3 % dan pada bulan Mei 

karyawan yang keluar dengan presentase 57 % cenderung meningkat. Selain itu, 

secara keseluruhan rata- rata karyawan yang tidak masuk selama5 bulan 

menunjukkan presentase sebesar 24 % sedangkan rata- rata karyawan yang 

terlambat masuk secara keseluruhan diperolehhasil sebesar 12 % dari data diatas 

mengidentifikasi bahwa adanya ketidakpuasan pada karyawan , namun CV. Sinar 

Jaya juga memberikan toleransi kepada karyawan yang terlambat maupun dengan 

masalah ketidakhadiran tersebut. Hal ini berdampak pada produktivitas, kinerja 

dan turnover yang tinggi mengakibatkan kepuasan menjadi rendah. 

 Maka, perusahaan harus berhati- hati mengenai tingkat turnover yang 

tinggi dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan oleh karena itu perusahaan 
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harus meminimalisir atau mengurangi tingkat turnover yang ada dengan cara 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 Berdasarkan wawancara (lampiran 1) dengan Bapak Sardiyanto 

pemilikCV. Sinar Jaya Semarang pada tanggal 24 Februari 2017 mengenai 

kepuasan kerja menyatakan bahwa kepuasan karyawan sangat penting dan bisa 

tercapai dengan adanya rasa kepercayaan serta tanggung jawab dari karyawan 

sehingga mereka mampu berkomitmen maupun berkontribusi pada perusahaandi 

dukung dengan karyawan yang selalu disiplin dan profesional dalam bekerja 

sampai saat ini mampu mencapai target perusahaan. Selain itu, omzet perusahaan 

saat ini mencapai 150 juta per tahun, kepuasan kerja yang dimiliki oleh karyawan 

menjadikan mereka mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga akan 

memunculkan sikap positif terhadap perusahaan dan mampu memenuhi tugas 

serta tanggung jawab dari perusahaan demi mencapai tujuan bersama.  

 Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai kepuasan kerja karyawan, maka penelititertarik melakukan 

penelitian dan judul yang akan saya ajukan pada penelitian ini adalah “Analisis 

Kepuasan Kerja Karyawan dan Upaya Meningkatkan Kepuasan Kerja 

Karyawan di CV. Sinar Jaya- Semarang”. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berkut: 
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1. Bagaimana presepsi responden tentang kepuasan kerja karyawan di CV. 

Sinar Jaya? 

2. Bagaimana upaya pimpinan CV. Sinar Jaya dalam meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan? 

3. Bagaimana upaya karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja mereka? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui presepsi responden tentangkepuasan kerja karyawan di 

CV. Sinar Jaya 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pimpinan dalam meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui upaya karyawan dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan 

dapat  memberikan manfaat sebagai berikut 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan untuk pihak perusahaan memperoleh masukan 

dalam pengembangan sumber daya manusia dan upaya meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan  

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah referensi untuk peneliti 

lain yang ingin meneliti tentang kepuasan kerja dan upaya untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 


