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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi persaingan bisnis menjadi sangat ketat antar masing – masing 

perusahaan, baik dari segi teknologi, ekonomi, sosial dan juga sumber daya manusianya. 

Sumber daya manusia merupakan tonggak yang dianggap mampu sebagai penggerak dari 

sebuah perusahaan atau organisasi karena memiliki kreativias, bakat, dan juga tenaga 

yang diperlukan agar perusahaan atau organisasi terkait mampu bersaing danbertahan di 

era persaingan bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu mengelola sumber daya 

manusia dengan baik merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan agar setiap 

karyawannya bisa memaksimalkan potensi yang ada dan mampu 

mengimplementasikannya untuk kemjuan bisnis perusahaan. Karyawan dan perusahaan 

merupakan sebuah keterkaitan dimana keduanya saling membutuhkan dan terhubung, 

perusahaan membutuhkan hasil kinerja dari karyawan dan prestasi untuk kemajuan 

perusahaan. Sedangkan karyawan membutuhkan penghargaan atas hasil kerja yang 

dilakukan untuk perusahaan. 

Simbiosis mutualisme yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan memicu 

adanya kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Kepuasan kerja sendiri merupakan 

pemikiran dan perasaan yang menyenangkan saat bekerja sehingga karyawan dapat 

menghasilkan pemikiran yang positif untuk keberlangsungan perusahaan. (Duha, 2016). 

Kepuasan kerja antar individu sangat individual antara karyawan yang satu dengan yang 

lain karena memiliki taraf kepuasan yang berbeda sesuai dengan standarisasi setiap 
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karyawan. Biasanya aspek – aspek kepuasan karyawan didasarankan oleh tingkat 

pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat pekerjaan, harapan karyawan terhadap kepuasan 

kerja yang didapatkan dari perusahaan juga akan semakin tinggi. Tak bisa dipungkiri 

bahwa sumber daya manusia sangat berperan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan, 

sehingga dapat dikatakan kualitas sumber daya yang bagus merupakan aset perusahaan 

terbesar untuk mewujudkan cita – cita perusahaan 

Kesadaran perusahaan dalam pentingnya mengeolala sumber daya manusia yang 

berkualitas, mencerminkan bahwa kepuasan karyawan merupakan aspek yang tidak bisa 

dikesampingkan. Banyak sekali hal – hal yang diperlukan dan harus diperhatikan oleh 

perusahaan untuk menjaga kepuasan karyawan agar kinerja karyawan bisa mencapai 

tujuan perusahaan dan meningkatkan hasil kerja perusahaan. Kepuasan kerja adalah 

keadaan dimana karyawan merasa senang atau tidak senang terhadap pekerjaan dan 

imbalan yang sesuai dengan hasil kerja karyawan. (Nogi, 2005)  

PT. Terang adalah pabrik yang bergerak di bidang pakan ternak yang berdiri sejak 

tahun 2009, Lokasi PT. Terang berada di Kawasan Indusrti Terboyo, Semarang. Jumlah 

karyawan yang dimiliki sebanyak 25 orang, dimana 18 orang merupakan operator mesin 

dan 7 orang merupakan staf kantor. Hasil pra survey diperoleh data bahwa presentase 

ketidakhadiran karyawan menunjukan kenaikan, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 1.1 Presentase Ketidakhadiran Karyawan di Tahun 2017 

 

BULAN 
JUMLAH 

KARYAWAN 

JUMLAH HARI 

KERJA 
SAKIT IZIN MANGKIR CUTI TOTAL 

JANUARI 25 ORANG 25 Hari 1.76% 1.12% 0.80% 0.00% 3.68% 

FEBRUARI 25 ORANG 24 Hari 0.00% 0.32% 0.80% 0.48% 1.60% 

MARET 25 ORANG 26 Hari 0.48% 0.48% 0.80% 0.32% 2.08% 

APRIL 25 ORANG 23 Hari 0.32% 0.00% 0.80% 0.64% 1.76% 

MEI 25 ORANG 24 Hari 0.00% 1.12% 1.28% 0.64% 3.04% 

JUNI 25 ORANG 22 Hari 0.16% 1.12% 1.60% 1.44% 4.32% 

JULI 25 ORANG 26 Hari 0.32% 2.08% 1.28% 0.16% 3.84% 

AGUSTUS 25 ORANG 26 Hari 0.64% 1.28% 1.28% 0.32% 3.52% 

SEPTEMBER 25 ORANG 24 Hari 0.16% 1.60% 0.64% 0.48% 2.88% 

OKTOBER 25 ORANG 26 Hari 0.00% 0.32% 0.48% 0.00% 0.80% 

NOVEMBER 25 ORANG 26 Hari 0.00% 0.32% 0.80% 0.32% 1.44% 

DESEMBER 25 ORANG 24 Hari 0.00% 0.48% 0.32% 1.44% 2.24% 

RATA - RATA / BULAN 0.32% 0.85% 0.91% 0.52% 2.60% 

 

Sumber : HRD PT. Terang, Semarang
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Standar yang ditetapkan perusahaan perihal ketidakhadiran karyawan adalah 2% 

(11 – 13 Hari) dari total keseluruhan karyawan adalah 25 orang dan jumlah hari kerja 

efektif / bulan adalah 22 – 26 hari, sedangkan dari tabel diatas rata - ratanya adalah 

2.60%. melebihi 0.6% dari target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut ini 

adalah data keterlambatan kehadiran karyawan di perusahaan PT. Terang sebagai berikut. 

Tabel 1.2 Presentase Keterlambatan Kedatangan Karyawan di Tahun 2017 

BULAN 

KEHADIRAN 

KARYAWAN / BULAN 

KARYAWAN 

TERLAMBAT 

PRESENTASE 

KETERLAMBATAN 

JANUARI 602 5 0.83% 

FEBRUARI 590 5 0.85% 

MARET 637 4 0.63% 

APRIL 564 5 0.89% 

MEI 581 6 1.03% 

JUNI 523 3 0.57% 

JULI 626 5 0.80% 

AGUSTUS 628 2 0.32% 

SEPTEMBER 582 4 0.69% 

OKTOBER 645 5 0.78% 

NOVEMBER 641 4 0.62% 

DESEMBER 586 5 0.85% 

RATA - RATA / BULAN 0.74% 

Sumber : HRD PT. Terang, Semarang 
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 Jam masuk kerja yang ditetapkan oleh perusahaan setiap hari adalah Pk 08.00 

WIB, dengan keterlambatan yang ditoleransi oleh perusahaan adalah 15 menit. Pada tabel 

1.2 menunjukkan rata – rata keterlambatan kehadiran karyawan adalah 0.74%. Standar 

yang ditetapkan perusahaan perihal keterlambatan kedatangan karyawan adalah 0.77% 

dari total kehadiran karyawan perbulan dari 25 karyawan (4 keterlambatan), dari rata – 

rata perbulan presentase keterlambatan karyawan masih di bawah standar yang sudah 

ditetapkan. Namun, pada tahun 2017 ada 7 bulan dimana pada bulan tersebut presentase 

keterlambatan karyawan berada di atas standar yang ditetapkan. Meskipun pada rata – rata 

perbulannya masih ada dibawah standar, peneliti menganggap bahwa ada 7 bulan yang 

perlu dievaluasi oleh PT. Terang perihal keterlambatan karyawan, dan diharapkan 

mengalami penurunan ditahun 2018.  

Dari tabel Presentase Ketidakhadiran Karyawan di Tahun 2017 (Tabel 1.1), 

peneliti mengidentifikasi ketidakhadiran karyawan yang melebihi standar yang ditetapkan 

merupakan sebuah permasalahan yang ada di PT. Terang. Dan pada tabel Presentase 

Keterlambatan Kedatangan Karyawan di Tahun 2017 (Tabel 1.2),Peneliti mengidentifikasi 

keterlambatan kedatangan karyawan masih berada di bawah standar yang ditetapkan. 

Namun perusahaan harus tetap mengupayakan agar presentase tersebut tidak bertambah di 

tahun depan. Sebab rata – rata keterlambatan kedatangan karyawan di tahun 2017 sudah 

hampir mendekati standar maksimal yang sudah ditetapkan perusahaan. 

Kepuasan kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti turnover 

karyawan, umur, tingkat pekerjaan, ukuran organisasi perusahaan, dan juga tingkat 

absensi. Tingkat absensi yang tinggi akan sejalan dengan kepuasan kerja, hal ini 
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diindikasikan karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang rendah akan cenderung 

memiliki tingkat absensi yang tinggi. Namun, karyawan yang cenderung memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki tingkat absensi yang rendah. Meskipun absensi 

bisa menjadi tolak ukur kepuasan kerja. Ada hal yang bisa menjadi acuan yang lebih kuat 

yaitu perputaran kerja. Karyawan yang berpotensi akan mengundurkan diri harus bisa 

terpantau oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pengunduran diri karyawan lebih erat 

kaitannya dengan tingkat kepuasan kerja. (Robbins & Judge, 2015). 

Teori ini juga disampaikan oleh (Porter dan Steers dalam Ratih,2009) tentang 

ketidakhadiran. Ketidakhadiran karyawan kurang bisa mencerminkan kepuasan kerja 

karena sifatnya yang lebih spontan. Hal ini disebabkan ketidakhadiran karyawan 

disebabkan oleh 2 faktor yaitu motivasi karyawan untuk hadir dan kemampuan karyawan 

untuk hadir. Apabila didominasi oleh motivasi karyawan untuk hadir dapat dikatakan 

bahwa kepuasan kerja mempengaruhi ketidakhadiran karyawan. Namun apabila 

didominasi oleh kemampuan karyawan seperti sakit, dan keperluan yang mendesak. Tidak 

dapat dikategorikan bahwa ketidakhadiran karyawan dipengaruhi oleh kepuasan kerja 

karyawan. 

Ketidakhadiran karyawan di PT. Terang dapat dikategorikan tinggi menurut 

perusahaan, karena melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga ada 

kemungkinan bentuk kepuasan kerja yang rendah dari karyawan ditunjukkan dengan 

tingginya ketidakhadiran karyawan PT. Terang pada tahun 2017. Meskipun hal tesebut 

tidak bisa diisimpulkan secara langsung bahwa tingginya ketidakhadiran karyawan di PT. 

Terang sebagai bukti kepuasan kerja yang rendah. Karena bisa juga tingginya 

ketidakhadiran karyawan dipengaruhi oleh faktor – faktor yang lain. 
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Tingginya tingkat ketidakhadiran karyawan di PT. Terang membuat peneliti 

tertarik untuk menganalisis apakah tingginya ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh 

rendahnya kepuasan kerja karyawan atau disebabkan oleh faktor – faktor yang lain. 

Berdasarkan data di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kepuasan 

kerja karyawan di PT. Terang. Judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah 

“Analisis Kepuasan Kerja Karyawan PT. Terang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana deskripsi kepuasan kerja karyawan PT. Terang. 

b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan kepuasan 

kerjanya. 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui deskripsi kepuasan kerja karyawan PT. Terang. 

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan 

kepuasan kerjanya. 

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau 

referensi bagi peneliti lain yang sejenis dalam kaitannya penelitian mengenai 

sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis : 

Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

PT. Terang dalam mengelola sumber daya manusia, agar tercipta kepuasan kerja 

karyawan yang tinggi, dimana kepuasan kerja karyawan tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan hasil kerja perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


