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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai anggota organisasi memegang peranan penting bagi 

usaha mencapai tujuan organisasi, dalam hal ini dilihat seberapa jauh dukungan 

yang diberikan manusia tersebut kepada organisasi. Dukungan biasanya 

ditunjukkan melalui hasil kerja individu baik berupa kualitas maupun kuantitas 

hasil kerja, serta kepuasan kerja yang mencerminkan produktivitas individu 

tersebut. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor dalam pekerjaan yang cukup 

penting dalam organisasi. Hal ini disebabkan karena kepuasan kerja dapat 

mempengaruhi perilaku kerja seperti malas, rajin, produktif atau mempunyai 

hubungan dengan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam organisasi 

(Hariandja, 2002). Perilaku malas dalam bekerja atau justru produktif tersebut 

akan menggambarkan ciri dari kepuasan yang dialami oleh karyawan. 

Dikemukakan oleh (Herzberg dalam Sukmiati, 2003) bahwa ciri perilaku 

pekerja yang puas adalah mereka mempunyai motivasi untuk berkerja yang tinggi, 

mereka lebih senang dalam melakukan pekerjaannya, sedangkan ciri pekerja yang 

kurang puas adalah mereka yang malas berangkat ke tempat bekerja dan malas 

dengan pekerjaan dan tidak puas. Tingkah laku karyawan yang malas tentunya 

akan menimbulkan masalah bagi perusahaan berupa tingkat absensi yang tinggi, 

keterlambatan kerja dan pelanggaran disiplin yang lainnya, sebaliknya tingkah 

laku karyawan yang merasa puas akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. 

Apabila kepuasan kerja tercapai maka diharapkan produktivitas karyawan 

akan tinggi sehingga laju perusahaan juga akan lancar. Namun perlu diketahui 
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bahwa kepuasan kerja itu sendiri tidak hanya berkaitan dengan hal-hal fisik yang 

bersinggungan dengan karyawan tapi juga berkaitan dengan kebutuhan psikis lain. 

Seperti yang dikemukakan oleh  (Setiadi dalam Nugroho, 2000) bahwa 

kepuasan kerja sebenarnya juga berkaitan dengan kebutuhan psikis lain yang tidak 

bisa diganti dengan uang, seperti rasa aman, rasa diterima, harga diri, aktualisasi 

diri, kebahagiaan dan banyak lagi  

Salah satu indikasi adanya kepuasan kerja akan ditunjukkan oleh rasa 

kesenangan seorang karyawan terhadap apa yang dikerjakannya dalam lingkup 

pekerjaan karyawan tersebut. Karena dengan adanya indikasi kepuasan kerja 

tersebut berarti menggambarkan kualitas kesesuaian antara harapan pekerja 

terhadap jabatannya dan reward (hadiah atau penghargaan) yang diberikan.  

Seperti pendapat Davis (1997) yang mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

adalah kesenangan atau ketidaksenangan karyawan terhadap pekerjaannya. Hal ini 

menggambarkan kualitas kesesuaian antara harapan pekerja terhadap jabatannya 

dan reward yang diberikan.  

Apabila harapan terhadap jabatan sudah sesuai dengan reward yang 

diberikan pada akhirnya akan dirasakan oleh karyawan sebagai suatu bentuk 

perasaan senang terhadap pekerjaan yang ditekuninya tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh (Wexley dan Yukl, 1994) bahwa kepuasan  kerja adalah cara 

pekerja merasakan pekerjaannya atau perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. 

Apabila karyawan atau pekerja sudah merasakan senang terhadap pekerjaannya 

pada akhirnya karyawan tersebut akan berusaha bekerja yang terbaik bagi 

kepentingan perusahaan, karyawan tersebut akan memberikan kemampuan 
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sepenuhnya bagi perusahaan dan akan menceritakan senangya bekerja di 

perusahaan tersebut kepada orang lain. 

Hal itu didukung oleh pendapat (Lady & Trumbo dalam Rasimin, 1989) 

bahwa menggambarkan kepuasan kerja adalah ketika seseorang bekerja dengan 

sepenuh kemampuan pada waktunya, sering membicarakan soal pekerjaannya 

dengan karib kerabatnya. Maka dikatakan ia  mengalami kepuasan kerja. Namun 

jika seseorang selalu mengambil kesempatan untuk menghindar dari 

pekerjaannya, dan  setelah  di  rumah dia  selalu   berusaha   melupakan 

pekerjaannya,   maka   dapat   dikatakan   dia mengalami ketidakpuasan kerja.  

Ketidakpuasan kerja yang dialami oleh karyawan sedikit banyak akan 

mempengaruhi kualitas kerja dari karyawan tersebut, sehingga perlu kiranya 

diketahui apa saja yang mempengaruhi seorang karyawan mengalami 

ketidakpuasan atau kepuasan kerja.  

Dinyatakan oleh (Wexley dan Yukl, 1994) bahwa faktor kepuasan kerja 

antara lain : kondisi kerja, pengawasan, teman sekerja, rasa aman, dan kesempatan 

untuk berkembang. Pengawasan yang baik akan dirasakan oleh karyawan justru 

sebagai pendorong atau bentuk motivasi tersendiri untuk menghasilkan kerja yang 

sebaik-baiknya, demikian pula untuk kondisi kerja, teman sekerja, rasa aman, dan 

kesempatan untuk berkembang yang baik akan membuat karyawan juga bekerja 

sebaik mungkin. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Porter (dalam Adityawarman,1995) yang 

menyatakan bahwa faktor kepuasan kerja adalah laporan hasil pekerjaan, gaji 

yang memuaskan, kesempatan untuk maju, mengembangkan karir, kesempatan 

bekerja yang layak, kondisi kerja yang baik, lingkungan kerja yang memuaskan, 

teman sekerja yang memuaskan serta pimpinan yang baik. 
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Oleh karena itu perlu sekali bahwa karyawan suatu perusahaan dapat 

merasakan kepuasan di tempat kerjanya sehingga perlu kiranya suatu perusahaan 

menggali faktor-faktor apa saja yang dapat memberi kepuasan kerja kepada para 

karyawan mereka, karena kepuasan kerja tidak dapat muncul begitu saja, 

melainkan akan dipengaruhi oleh satu faktor atau lebih yang membuat para 

karyawan puas terhadap pekerjaannya. Apabila faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan atau ketidakpuasan kerja sebagian besar karyawan di suatu perusahaan 

diketahui maka diharapkan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah tepat 

untuk dapat menangani ketidakpuasan yang dialami oleh sebagian besar 

karyawannya.  

Seperti fenomena yang terjadi di PT. Danliris bahwa menurut salah satu 

karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, sebagian besar karyawan sudah 

merasa puas bekerja di tempat tersebut karena upah atau gaji sudah sesuai dengan 

standar UMR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Solo, namun ada beberapa 

yang tidak merasa puas bekerja di perusahaan tersebut bukan karena masalah gaji 

tapi merasa dikucilkan dan tidak ada jalinan komunikasi dengan pimpinan 

maupun rekan kerja yang beda shift. 

Jalinan komunikasi dan hubungan diantara rekan kerja maupun kepada 

pimpinan akan sangat berarti bagi seorang karyawan, karena dari situ seorang 

karyawan akan merasa berarti atau tidak, dihargai atau tidak, mendapat perhatian 

dan pertolongan atau tidak disaat menemui kesulitan dari lingkungan sosial 

kerjanya. Hubungan demikian itu oleh Forlaud (dalam Rasimin, 1989) dikatakan 

sebagai human relation yang diartikan adalah sikap baik dan saling menghargai 

serta saling hubungan antara orang-orang yang ada pada tempat pekerjaan. 
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Pada human relation mengandung unsur-unsur hubungan manusiawi, baik 

fungsinya sebagai makhluk sosial maupun makhluk pribadi. Disamping itu 

kebutuhan akan orang lain sangat penting untuk bekerja sama mencapai tujuan 

organisasi. Penguasaan dalam menciptakan human relation karyawan dalam 

perusahaan akan sangat membantu seorang pemimpin dalam membangun 

komunikasi vertikal maupun komunikasi horisontal.  

Berdasarkan observasi dan interview yang dilakukan oleh penulis 

ditemukan fenomena bahwa ada beberapa karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaannya menunjukkan perilaku bahwa mereka bekerja dengan giat, jarang 

absen kalau tidak ada keperluan yang benar-benar mendesak, menceritakan 

kepada penulis kalau tempatnya bekerja memang yang terbaik dan tidak pernah 

berpikir untuk pindah bekerja ke perusahaan lain. Namun ada pula sebagian dari 

karyawan merasa kurang puas dengan pekerjaannya, sehingga terlihat pada 

perilaku mereka yang suka membolos, kurang bersemangat dalam bekerja, dan 

menyatakan ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Sedangkan untuk pengamatan 

terhadap human relation yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa karyawan 

yang human relationnya baik terlihat sebagai individu yang supel, ramah dan 

mempunyai hubungan harmonis serta seimbang baik dengan pimpinan maupun 

rekan kerja, kemudian untuk karyawan yang mempunyai human relation buruk 

terlihat sebagai individu cenderung sinis, kurang ramah, susah diajak komunikasi 

baik oleh atasan maupun oleh rekan kerjanya.  

Pendapat bahwa kepuasan kerja salah satunya dipengaruhi oleh human 

relation adalah pendapat dari Smith (dalam Gibson, 2000) yang menyatakan 
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bahwa salah satu karakteristik penting yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

rekan kerja yaitu sejauhmana rekan kerja bersahabat dan berkompeten (human 

relation) dalam suatu hubungan manusiawi yang positif, dan hubungan 

kekeluargaan diantara rekan kerja dan kepada pimpinan (human relation). 

Dikatakan oleh Davis (1997) bahwa human relation adalah bersatu 

padunya karyawan ke dalam situasi kerja tertentu dengan jalan mendorong 

mereka untuk bekerja sama agar mereka dapat memperoleh kepuasan yang 

bersifat ekonomis maupun kepuasan psikologis. Apabila karyawan sudah bersatu 

padu dalam situasi kerja tertentu maka diantara karyawan akan terjalin suatu 

kerjasama yang baik dan menyadari dirinya sebagai individu tidak akan berarti 

tanpa kehadiran orang lain sehingga karyawan akan selalu mencari sifat-sifat 

positif dari rekan kerja maupun pimpinannya. 

Hal tersebut didukung oleh pendapat Abdurrohman (dalam Effendy, 1993) 

bahwa human relation karyawan dalam perusahaan adalah perlakuan karyawan 

sebagai individu, menyukai pentingnya manusia dan mencari sifat-sifat yang 

positif. Munasef (dalam Effendy, 1993) mengatakan bahwa human relation 

karyawan dalam perusahaan adalah segala hubungan baik yang formal maupun 

yang informal yang dijalankan oleh atasan terhadap bawahan dalam usaha untuk 

memupuk kerja sama yang intim dan selaras guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Terjalinnya hubungan yang baik di antara rekan kerja dan antara 

atasan dan bawahan mencakup komunikasi yang persuasif, artinya komunikasi 

yang terjadi di antara anggota organisasi dalam situasi kerja dihargai dan 

dirasakan mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan serta semangat kerja sama 

yang produktif pada karyawan. 
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Seperti dikatakan oleh Thomson dan Clement (dalam Rasimin, 1989) 

bahwa human relation dalam arti luas adalah komunikasi persuasif yang 

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala 

situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan 

dan kepuasan pada kedua belah pihak. Human relation dalam arti sempit adalah 

komunikasi persuasif dalam situasi kerja dan dalam organisasi perusahaan, 

dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan dalam bekerja, dengan 

semangat kerja sama yang produktif dengan perasaan bahagia dan puas hati. 

Apabila karyawan merasa puas dan bahagia di tempat kerjanya maka 

diasumsikan karyawan tersebut akan sungguh-sungguh dan bersemangat dalam 

bekerja, hingga pada akhirnya akan tercapai efisiensi kerja. 

Seperti dinyatakan oleh Martanto (dalam Effendi, 1993) bahwa suatu 

perusahaan bila ingin mencapai tujuan secara efisien maka perlu mengetahui dan 

menerapkan prinsip-prinsip human relation berkaitan dengan aktivitas 

karyawannya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip human relation karyawan dalam 

perusahaan perlu diaplikasikan guna mewujudkan efisiensi melalui aktivitas 

karyawan. 

Sehingga penting sekali bagi perusahaan untuk menciptakan iklim kerja 

yang dapat menyatupadukan semua karyawan ke dalam suatu situasi yang dapat 

memberikan rasa aman dan rasa dihargai. Sebab human relation juga dapat 

diartikan sebagai menyatu padu orang-orang ke dalam situasi kerja tertentu 

dengan jalan mendorong mereka untuk bekerja secara produktif, bekerja sama 

agar mereka dapat memperoleh kepuasan yang bersifat ekonomis maupun 

kepuasan psikologis (Setiadi dalam Nugroho, 2000) 
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Melihat kenyataan seperti itu maka diasumsikan bahwa situasi kerja yang 

mengandung human relation dan dipupuk terus akan dapat memunculkan suatu 

motivasi kerja yang tinggi pula. Bila human relation dapat diwujudkan dengan 

baik dan motivasi kerja pun dapat diciptakan secara baik, pada akhirnya nanti 

karyawan akan dapat memperoleh kepuasan yang bersifat ekonomis maupun 

kepuasan psikologis. 

Namun perlu diingat juga bahwa kepuasan kerja tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor seperti di atas yakni human relation yang baik berupa  

lingkungan kerja dan teman-teman sekerja  yang cocok (memuaskan), maupun 

oleh bentuk-bentuk motivasi kerja yang tinggi, tapi kepuasan kerja juga dapat 

dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti gaji yang memuaskan, kesempatan untuk 

maju dan pengembangan karier ataupun kondisi kerja yang baik.  

Berdasarkan berbagai uraian diatas maka timbul permasalahan “apakah 

human relation menjadi faktor dominan dalam memberikan kepuasan kerja di 

lingkungan PT. Danliris Sukoharjo, atau ada faktor lain yang lebih berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja?”. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengambil judul: 

“Hubungan antara Human Relation dengan Kepuasan Kerja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Ingin mengetahui hubungan antara human relation dengan kepuasan kerja 

karyawan. 
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2. Ingin mengetahui sumbangan efektif human relation terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

3. Ingin mengetahui kondisi human relation. 

4. Ingin mengetahui kondisi kepuasan kerja karyawan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan 

Apabila penelitian ini terbukti maka diharapkan dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam rangka menciptakan human relation yang baik sehingga juga 

tercapai kepuasan kerja yang tinggi. 

2. Bagi karyawan  

Apabila penelitian ini terbukti diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

lebih menciptakan suasana komunikasi yang baik sesama rekan kerja maupun 

kepada atasan.  

3. Bagi ilmuwan psikologi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dan menambah wacana pemikiran untuk mengembangkan, 

memperdalam, memperkaya khasanah teoritis mengenai human relation dan 

kepuasan kerja serta memberikan kerangka pemikiran pada penelitian-

penelitian berikutnya bagi ilmu psikologi.  

4. Bagi Fakultas Psikologi dapat dimanfaatkan sebagai referensi bidang 

psikologi khususnya psikologi industri. 

5. Bagi peneliti lain yang sejenis dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk memperkaya pemahaman tentang human relation dan kepuasan.  
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