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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam hal segala apa pun yang dapat diproduksi oleh perusahaan baik 

barang maupun jasa, serta berbagai pelayanan yang diberikan. Manusia 

merupakan elemen urutan pertama dan memiliki peranan penting, hal ini tidak 

bisa dipungkiri. Orang bisa memimpikan, merancang, menciptakan dimensi yang 

paling indah, tetapi tanpa peranan manusia yang terlibat di dalamnya, maka semua 

itu tidak akan pernah terjadi. Orang bisa mempunyai alat teknologi yang paling 

canggih, dana mencukupi, sistem, prosedur, dan lainnya. Akan tetapi tanpa ke 

ikutsertaan peranan manusia bermutu dan berkualitas, semua itu tidak akan pernah 

jadi  kenyataan. Perusahaan atau organisasi terdiri dari orang-orang yang bekerja 

dalam satu team, orang-orang ini bekerja memberikan sumbangan tenaga, waktu 

dan kemampuan mereka untuk berkontribusi bagi keberlangsungan produksi 

perusahaan dan organisasi untuk tercapainya tujuan perusahaan dan organisasi. 

Agar barang dan jasa yang mereka produksi bermutu dan berkualitas maka butuh 

tenaga-tenaga kerja yang bermutu dan berkualitas juga. Tenaga kerja yang 

bermutu dan berkualitas adalah tenaga  kerja yang memiliki kepuasan kerja yang 

tinggi. Itu sebabnya sikap kepuasan kerja karyawan sangat berpengaruh signifikan 

bagi proses produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dan organisasi. Tentang 

kepuasan kerja menurut Robbins (2008,40) mengutarakan bahwa karakteristik 

seseorang mampu menghasilkan emosi yang positif. Orang yang memiliki rasa 

puas dalam bekerja tidak akan pernah absen bekerja, tidak datang terlambat, kerja 

dengan hasil yang maksimal, sangat dapat bersosialisasi dengan karyawan lain, 

tidak memiliki keinginan untuk berpindah perusahaan lain.  

Perusahaan atau organisasi harus menjamin kepuasan kerja bagi para 

karyawannya sesuai dengan harapan dan kebutuhan yang mereka inginkan. Sebab 

kepuasan kerja merupakan kunci bagi keberhasilan perusahaan dan organisasi. 

Manusia sebagai karyawan mereka bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. 
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Mereka menjual tenaga, waktu, dan kemampuan mereka agar mereka dapat 

membeli kebutuhan mereka dari reward atau upah balas jasa yang perusahaan 

berikan. Mereka memiliki banyak kebutuhan yang harus terpenuhi dan tidak ada 

habisnya dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan aman, kebutuhan 

bersosialisasi, kebutuhan untuk dihargai dan diakui, kebutuhan untuk 

merealisasikan diri mereka. 

Ada sebuah perusahaaan yang secara khusus menyediakan dan 

menghasilkan tenaga kerja yang menjadi produk mereka. Perusahaan ini bergerak 

dibidang penyedia jasa tenaga kerja. Tenaga kerja yang mereka hasilkan 

merupakan faktor penentu urutan pertama dari segala aspek bagi keberlangsungan 

hidup perusahaan. Sebab mereka secara langsung menyediakan jasa tenaga kerja 

kepada perusahaan lain. Yaitu perusahan alih daya (outsourcing). Hal yang wajib 

dan pasti harus mereka jadikan jaminan yaitu cara mereka memuaskan karyawan 

sehingga memberikan imej yang baik bagi perusahaan tersebut. Itulah alasan 

kenapa karyawan outsourcing security sebagai obyek penelitian ini. Sistem yang 

bernama sistem alih daya dengan kata lain sistem alih daya. Sistem dimana tenaga 

kerja direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk dipekerjakan dengan 

perusahaan dan organisasi lainnya yang sebagai pengguna jasa. Sutedi (2009,217), 

kata outsourcing dimulai sebuah ketetapan pasal 64 Undang-undang no. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu perusahaan dapat menyerahkan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian 

pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dibuat secara tertulis. 

Persyaratan tentang ketentuan outsourcing dalam Undang-undang no. 13 Tahun 

2003 dalam buku hukum perburuhan Sutedi (2009,217): Perjanjian pemborongan 

pekerjaan dibuat secara tertulis, Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada 

perusahaan penerima pekerjaan dan diharuskan memenuhi syarat-syarat : Apabila 

bagian pekerjaan yang tersebut dapat dilakukan secara terpisah dari kegiatan 

utama, Bagian pekerjaan ini merupakan bagian penunjang  perusahaan secara 

keseluruhan sehingga kalau dikerjakan pihak lain tidak akan menghambat proses 

produksi secara langsung, dan dilakukan dengan perintah langsung atau tidak 

langsung dari pemberi pekerjaan.  
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Adapun pekerjaan ini memberikan perintah yang langsung dan tidak 

langsung dari pemberi pekerjaan. Organisasi pun ikut terlibat, agar kinerja mereka 

berjalan lancar untuk mengambil beberapa tenaga kerja yang dapat dipekerjakan 

di bagian tertentu yang dibutuhkan. Namun, ada batasan yaitu pekerjaan yang 

dilimpahkan kepada outsourcing merupakan bukan pekerjaan inti perusahaan. 

Organisasi tidak melimpahkan semua pekerjaan hanya bergantung kepada tenaga 

kerja outsource, tetapi sebagian pekerjaan tugas organisasi tetap dipekerjakan oleh 

tenaga kerja tetap organisasi. Tidak perlu jauh ke tempat lain. Kampus Unika 

Soegijapranata sebagai salah satu pengguna jasa yang menggunakan jasa tenaga 

kerja dari perusahaan lain. Beberapa jenis pekerjaan di Kampus Unika diserahkan 

kepada perusahaan lain diantaranya cleaning services dan security.  

Sebuah pekerjaan yang memiliki tuntutan yang banyak, resiko yang sangat 

besar, langsung berdampak pada keamanan dan ketertiban sekitar lingkungan 

Kampus yaitu security. Dalam aspek keamanan Unika telah memperkerjakan 

security untuk menjaga kekondusifan lingkungan kampus Unika. Unika 

mempercayakan sebagian security kepada perusahaan outsource yang 

memberikan tenaga kerja security dan sebagian masih dipekerjakan tenaga kerja 

organik Unika.  

Unika telah mempercayakan sebagian security kepada PT SHELTER 

NUSANTARA yaitu perusahaan outsource secara khusus sebagai penyedia 

tenaga security untuk menjaga seluruh kampus Unika. Unika Soegijapranata 

Semarang adalah organisasi yang begerak di bidang jasa pelayanan pendidikan. 

Unika membutuhkan suatu aspek yang menjadi kunci keberlangsungan dalam 

memberikan jasa pendidikan yaitu faktor keamanan. Para pendidik atau dosen dan 

para terdidik mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar sangat membutuhkan 

suasana yang nyaman, aman, tenang dari segala kerusuhan atau hal-hal yang tidak 

diinginkan. Sebab itu, menjadi obyek penelitian yang akan dianalisis.  

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa perusahaan outsourcing ini secara 

khusus bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja, maka perusahaan ini 

mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menjamin kepuasan kerja yang dapat 

dirasakan oleh karyawan mereka. Kepuasan kerja karyawan mereka berpengaruh 
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besar atas hasil kerja. Beberapa ciri kepuasan kerja yang dimiliki seseorang 

menurut Hezberg (Ringgio,2009,199-201) : 

a. Motivasi untuk bekerja yang lebih tinggi. 

b. Menyukai pekerjaanya. 

c. Rajin bekerja. 

Dalam wawancara bersama Kepala Outsource Security Unika Bpk Didik 

Arif A mengatakan bahwa tentang security di Unika dalam segi jumlah petugas 

disesuaikan dengan permintaan Unika sendiri. Menurut data yang diperoleh dari 6 

bulan terakhir menunjukkan fakta  yaitu stabil dalam jumlah 23 petugas keamanan 

outsource.  

 

Tabel 1.1 Data Kehadiran Karyawan Outsource ( Security) di Unika (dalam 6 

bulan terakhir): 

Bulan 

(2017) 

Absen 

(petugas) 

Terlambat Sakit Ijin Jumlah 

Karyawan 

Juli - - - 2 (Cuti) 23 

Agustus - - - 4 (Cuti) 23 

September - - 1 2 (Cuti) 23 

Oktober - - - 3 (Cuti) 23 

November - - - 4 (Cuti) 23 

Desember - - 1 3 (Cuti) 23 

Sumber : Kepala Security Outsourcing Unika 

Data di atas diperoleh dari narasumber Kepala Outsource security Unika 

Bpk Didik Arif A dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017. 

Berdasarkan tabel di atas semua karyawan tidak ada petugas yang terlambat, yang 

absen masuk jam kerja. Ini menunjukan bahwa mereka merasa puas dalam 

bekerja. Beliau selaku kepala keamanan mengatakan bahwa kami di Unika 

memang menerapkan prinsip kedisplinan bagi mereka yang terlambat, sakit, ijin 

cuti, dan absen. Bagi mereka yang tidak hadir (absen) bertugas tetap ada 

pengganti di pos yang kosong dan digantikan dengan jadwal yang diatur pihak 

kantor, sehingga data di atas menunjukkan data absen nihil  supaya pos tidak ada 
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yang kosong. Sebagaimana diketahui bahwa karyawan yang puas adalah 

karyawan yang tidak pernah absen, Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perlu 

dedikasi untuk bekerja dengan baik dan tentunya hal ini mengindikasikan bahwa 

karyawan merasa adanya kepuasan kerja, dan hal ini perlu diteliti lebih jauh 

apakah benar para karyawan security ini merasa puas dalam bekerja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Analisis kepuasan kerja sangat penting bagi organisasi dan perusahaan. 

Misalkan bagi perusahaan outsourcing yang mempekerjakan karyawan 

outsourcing. Perusahaan tidak hanya memiliki tujuan untuk meraup 

keuntungan namun roda berjalan perusahaan adalah tenaga kerja itu sendiri. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai topik analisis kepuasan 

kerja karyawan, peneliti merumuskan  masalah peneltian sebagai berikut : 

a. Bagaimana deskripsi Kepuasan Kerja Karyawan outsourcing (security) di 

PT Shelter Nusantara. 

b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh karyawan outsourcing 

(security) PT Shelter Nusantara untuk meningkatkan kepuasan kerja. 

c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak PT Shelter Nusantara 

dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Maka tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah: 

a. Untuk mengetahui deskripsi Kepuasan Kerja Karyawan outsourcing 

(security) di Unika sehingga tenaga kerja termotivasi, puas, dan senang 

ketika bekerja, maka tercapailah tujuan PT Shelter Nusantara. 

b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh karyawan PT Shelter 

Nusantara untuk meningkatkan kepuasan kerja. 

c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak PT Shelter 

Nusantara dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 

 



  6 
 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian yaitu : 

a. Manfaat  Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi Peneliti berikut 

untuk mengkaji mendalam tentang sumber daya manusia. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak Manajemen 

Unika dan PT Shelter Nusantara untuk meningkatkan perhatian kepada 

para petugas security outsource. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


