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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang 

peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 

menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada 

dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mampu 

memberikan hasil yang maksimal. Perusahaan dan karyawan merupakan dua hal 

yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil membawa kemajuan bagi 

perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. 

Bagi karyawan, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus 

peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi perusahaan, 

keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan sering kali 

mengabaikan tentang pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya. 

Kendati sering terdengar isu tentang pentingnya pengelolaan sumber daya 

manusia di lingkungan perusahaan, tetapi penanganannya secara terencana dan 

terfokus, baik oleh perusahaan maupun individu sebagai karyawan itu sendiri 

jarang dilakukan. 

Sementara itu, dunia pada saat ini sedang menghadapi dua tantangan 

utama. Pertama, perubahan lingkungan/iklim bisnis yang cepat diiringi dengan 

meningkatnya kualitas dan kebutuhan konsumen. Dari satu sisi perubahan yang 
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cepat itu mengakibatkan terjadinya dinamika pekerjaan berupa perubahan dan 

perkembangan yang menuntut keterampilan dan keahlian yang melebihi dari 

sebelumnya. Dari sisi lain, ternyata keinginan dan kebutuhan konsumen bukanlah 

suatu yang statis, tetapi terus berkembang secara dinamis pula. Konsumen selalu 

mendambakan keinginan dan kebutuhan dapat terpenuhi secara berkualitas dan 

memuaskan. Kedua, meningkatnya persaingan antara perusahaan 

mengharuskanya setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya 

dengan cara yang lebih efisien, efektif dan produktif.  

Usaha untuk mempertahankan pasar yang dimiliki dan merebut pasar 

yang ada menuntut setiap perusahaan mempunyai kemampuan mengadaptasikan 

usahanya dengan lingkungan yang terus-menerus berubah dan berkembang. 

Supaya tujuan perusahaan tercapai, manajemen sumber daya manusia pada 

perusahaan harus dilakukan dengan sasaran utama peningkatan prestasi kerja. 

Peningkatan prestasi kerja bagi perusahaan menempati posisi penting dan 

strategis. Modal dan teknologi yang di miliki akan menjadi lebih efektif jika 

ditangani oleh orang-orang yang berkemampuan memadai dan yang lebih lagi 

mempunyai prestasi kerja yang tinggi. Agar perusahaan berhasil dalam mencapai 

tujuannya, selain faktor prestasi kerja yang tinggi, diperlukan pula pemimpin, 

para karyawan yang cakap, terampil dan mentaati semua peraturan serta mampu 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, serta adanya lingkungan kerja 

yang kondusif. Adapun prestasi kerja karyawan suatu perusahaan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor antara lain: kepemimpinan, kedisiplinan, pendidikan, motivasi, 

komunikasi, lingkungan kerja dan lain-lain. 
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Sebagaimana diketahui, bahwa perusahaan juga dituntut untuk dinamis 

sesuai perkembangan zaman yang begitu komplek dan dan kompetitif.  Eksistensi 

sumberdaya manusia semakin penting dan mempunyai peran yang sangat 

strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan perusahaan. 

Selanjutnya agar sumberdaya manusia dapat berperan, berfungsi dan mampu 

kompetitif maka kompetensi sumberdaya manusia merupakan prasyarat karena 

akan menunjukkan kemampuan sebagaimana yang diharapkan.  

Adanya kebijakan dalam perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan, hal ini dapat menurunkan tingkat kinerja individu maupun kinerja 

organisasional. Dalam hal ini, pengambilan keputusan dalam organisasi adalah 

membuat pilihan antara dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan terjadi 

sebagai suatu reaksi terhadap suatu masalah, yaitu terjadinya penyimpangan dan 

suatu keadaan yang diinginkan, yang menuntut arah pertimbangan alternatif. 

Komunikasi yang buruk dalam organisasi akan menghambat pemahaman positif 

bagi seorang pemimpin dalam proses memahami maksud karyawan. Hal tersebut 

akan memacu keputusan pemimpin tidak sesuai dengan maksud dan harapan para 

karyawan. Keputusan tertentu akan mempengaruhi kerja karyawan dalam 

menjalankan kewajibannya dengan bekerja sebaik-baiknya. 

Akan tetapi jika keputusan para pemimpin sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan yang diyakini para karyawan, maka hal tersebut akan menimbulkan 

kondisi yang positif dalam organisasi. Akan tetapi keputusan yang berdasarkan 

pada prinsip keadilan para karyawan sangat jarang terjadi. Kesadaran para 

pengambil keputusan strategis dalam organisasi dilihat masih kurang dilakukan. 
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Hal ini dilihat dari semakin banyaknya para karyawan yang tidak puas dengan 

melakukan demo. Demo tersebut sebagai ungkapan ketidak-berpihakan para 

pemimpin dalam organisasi kepada para karyawan. 

Sesuai dengan hal tersebut di atas, keputusan pimpinan organisasi 

hendaknya sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengkoordinasian. 

Seorang pemimpin yang tangguh, adalah mampu mengambil keputusan yang 

diinginkan. Setiap orang mempunyai cita-cita tentang diri sendiri dan tentang 

dunia tempat ia hidup dan bekerja. Secara keseluruhan, tingkah laku yang 

dimiliki, dituntun oleh keinginan untuk mewujudkan impian di dunia yang 

dipandangnya. Suatu keadaan organisasi dapat merupakan tekanan bagi 

seseorang bila keadaan itu menuntutnya bertindak berlawanan dengan 

kepentingan pribadinya. Ketika cita-cita seorang karyawan tercapai, maka akan 

memacu semangat kerja yang lebih keras. Akan tetapi jika kondisi sebaliknya, 

yaitu organisasi merupakan faktor penghambat seorang karyawan dalam 

memenuhi kewajibannya, tentu hal tersebut akan mendorong penurunan 

semangat kerja karyawan. Untuk itu diperlukan adanya komunikasi intens antara 

pemimpin dengan karyawan, khususnya dalam hal pengambilan keputusan. 

Menurut Parwanto dan Wahyuddin (2001:1) “kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak 

terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau 

organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh 

karyawan yang bersangkutan”. Dengan demikian, integrasi kebutuhan karyawan 
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dan kebutuhan organisasi merupakan jawaban untuk menyelaraskan antara 

kebutuhan karyawan dan organisasi. 

Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa ketika karyawan 

mempunyai rasa puas akan keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi, 

maka akan menyebabkan hasil kerja yang dihasilkan para karyawan akan 

memuaskan organisasi dalam memperoleh hasil maksimal dalam proses 

produksinya. Akan tetapi bagaimana menilai orang lain pada saat bekerja sebagai 

suatu jalan pintas dengan selektif tentang keputusan yang dibuat oleh pemimpin? 

Sebagai salah satu akibat ketika seorang karyawan menilai seorang pemimpin 

secara sepotong-potong tentu tidak akan menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi diantara para karyawan dan pemimpin. 

Didalam pelaksanaan tugas, para pegawai juga menghendaki tempat kerja 

yang menyenangkan, yaitu menghendaki tempat kerja yang bersih, aman, cukup 

terang, udara selalu segar dan tidak sumpek.  Lingkungan kerja yang bersih dan 

sehat akan menimbulkan perasaan betah bekerja dan dapat meningkatkan kinerja. 

Disamping lingkungan kerja fisik juga lingkungan kerja non fisik yaitu suatu 

kenyamanan dan suasana yang menyenangkan. Hubungan baik pegawai antara 

sesama staf dan antara bawahan dengan atasan akan dapat meningkatkan kinerja 

pegawai. Banyak faktor-faktor idiosinkretik yang ikut terlibat baik pada sifat 

suatu obyek atau peristiwa maupun pada hal-hal yang bersifat psikologis dan 

emosional dari seseorang.  

Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif, dimana seseorang 

mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Proses yang aktif 
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ini melibatkan seseorang individu mengakui secara selektif aspek-aspek yang 

berbeda dari lingkungan, menilai apa yang dilihatnya dalam hubungannya 

dengan pengalaman masa lalu, dan mengevaluasi apa yang dialami itu dalam 

kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilainya.  

Lingkungan lebih banyak memberikan kepada manusia obyek dan 

peristiwa dibandingkan dengan kemampuan manusia itu sendiri untuk memahami 

obyek dan peristiwa tersebut. Oleh karenanya, seseorang di dalam memahami 

organisasi, ia cenderung mengetahui banyak aspek dari lingkungan. Aspek-aspek 

lingkungan yang diketahui dan yang sudah berjalan adalah merupakan bagian 

dari sifat dari obyek dan peristiwa itu sendiri, dan merupakan bagian dari 

pengalaman masa lalu seseorang. Suatu obyek yang teristimewa di dalam suatu 

organisasi biasanya banyak dikenal terjadi pada proses-proses kerja. Dengan 

demikian, penilaian terhadap lingkungan kerja merupakan faktor penting bagi 

individu, adanya lingkungan kerja yang kondusif maupun tidak kondusif sedikit 

banyak dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun mental individu dalam 

melaksanakan kerja. Semua itu berdampak pada kepuasan kerja individu. 

Perusahaan merupakan organisasi yang unik dan kompleks, dalam 

perusahaan terdapat berbagai masalah, isu dan sebagainya. Dari semua masalah 

dan isu yang ada diantaranya dalam bidang komunikasi, manajemen, dan 

kepemimpinan, terdapat isu yang paling popular, yakni motivasi. Motivasi 

menyangkut alasan-alasan mengapa orang mencurahkan tenaga untuk melakukan 

suatu pekerjaan.  

Opoel (2007:3) mengungkapkan bahwa; 
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Istilah motivasi merujuk kepada dasar yang mendorong tindakan. Satu 
perangkat teori menganggap kekurangan kebutuhan sebagai kondisi 
pendorong yang menimbulkan presdiposisi tertentu untuk berprilaku. 
Sementara suatu teori lain menganggap harapan dalam lingkungan 
sebagai menimbulkan bentuk-bentuk tertentu tujuan dan tindakan ysng 
mengikutinya; teori ketiga menganggap persepsi atas tempat kerja sebagai 
menimbulkan bentuk-bentuk tertentu potensi yang mendorong tindakan. 

 
Dari pendapat di atas, adanya motivasi mendorong individu dalam 

perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal dalam mewujudkan 

tujuan pribadi. Dengan demikian orang yang mempunyai motivasi yang tinggi 

akan berupaya untuk berprestasi. 

Menurut Sihombing (2006:2) “dorongan untuk mencapai tujuan 

merupakan kebutuhan berprestasi, sedangkan faktor pendorong untuk mencapai 

tujuan itu disebut motivasi berprestasi”.  

Lebih lanjut Kusuma (2004:21) mengemukakan; 

Bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana 
energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan 
motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi ini 
akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh kekuatan motif 
dan kebutuhan dasar yang terlibat, harapan keberhasilan, dan nilai insentif 
yang terlekat pada tujuan.  

 
Motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dalam diri pribadi 

seseorang sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan suatu kegiatan 

atau aktifitas. Oleh karenanya, motivasi mempunyai sifat yang tidak akan lepas 

dari sifat manusia itu sendiri, dimana manusia secara individual mempunyai 

kualitas eksistensi diri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tiap-tiap 

individu mempunyai latar belakang dan sikap yang berbeda terhadap rangsangan 

yang ada, sehingga motivasi yang muncul pada tiap-tiap individupun berbeda-

beda. Motivasi memiliki hubungan yang erat dengan sikap dan perilaku yang 



 8

dimiliki oleh seseorang. Sikap yang ada pada setiap individu berinteraksi dengan 

nilai-nilai, emosi, peran, struktur sosial, dan lingkungan. Sikap dapat berubah 

oleh adanya kenyataan, lingkungan, dan peristiwa-peristiwa baru, yang bersama-

sama emosi dapat dipengaruhi dan diubah oleh perilaku. Perubahan sikap ini 

dimungkinkan karena fikiran manusia adalah suatu kekuatan kompleks yang 

dapat mengadaptasi, mempelajari, dan memproses setiap informasi atau 

perubahan baru yang diterimanya.  

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan 

dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan 

demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan meningkat secara optimal. 

Dalam kenyataannya, di Indonesia dan juga mungkin di negara-negara lain, 

kepuasan kerja secara menyeluruh belum mencapai tingkat maksimal.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada 

dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari 

dalam diri dan dibawa oleh setiap karyawan sejak mulai bekerja di tempat 

pekerjaannya. Faktor eksentrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri 

karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya dengan 

karyawan lain, sistem penggajian dan sebagainya. Peningkatan kepuasan kerja 

karyawan hanya mungkin terlaksana secara bermakna apabila faktor-faktor yang 

mempengaruhi dapat diidentifikasi secara ilmiah, baik secara kualitatif maupun 
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kuantitatif (besarnya hubungan) dengan memberi penekanan intervensi pada 

faktor-faktor yang lebih besar bobot hubungannya. 

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, bahwa kepuasan kerja 

karyawan sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan hidup perusahaan. 

Pada dasarnya kepuasan kerja karyawan dapat tercapai apabila kebutuhan-

kebutuhan setiap individu terpenuhi disamping keberadaan faktor-faktor lain. Hal 

inilah yang menjadi dasar untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan 

keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penilaian pada lingkungan kerja, 

motivasi berprestasi, dan kepuasan kerja karyawan. Untuk itu, dalam penelitian 

ini mengambil judul: “Pengaruh Keterlibatan Dalam Pengambilan 

Keputusan, Penilaian Pada Lingkungan Kerja Dan Motivasi Berprestasi 

Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Di 

Surakarta dan Sekitarnya)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang di atas perumusan masalah yang 

diketengahkan adalah: 

1. Apakah ada pengaruh keterlibatan dalam pengambilan keputusan terhadap 

kepuasan kerja? 

2. Apakah ada pengaruh penilaian pada lingkungan kerja terhadap kepuasan 

kerja? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap kepuasan kerja? 

4. Apakah ada pengaruh keterlibatan dalam pengambilan keputusan, penilaian 

pada lingkungan kerja dan motivasi berprestasi terhadap kepuasan kerja? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

terhadap kepuasan kerja. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penilaian pada lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap kepuasan kerja. 

4. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan dalam pengambilan keputusan, 

penilaian pada lingkungan kerja dan motivasi berprestasi terhadap kepuasan 

kerja. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Perusahaan Manufaktur di Surakarta dan Sekitarnya 

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam pelaksanaan kerja. 

2. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah perbendaharaan ilmu yang ada kaitannya dengan 

pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, penilaian pada 

lingkungan kerja, motivasi berprestasi, dan kepuasan kerja karyawan.  

b. Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan.  
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3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, bila ingin 

mengadakan penelitian pada masalah yang sama. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang relevan keterlibatan 

dalam pengambilan keputusan, penilaian pada lingkungan kerja, 

motivasi berprestasi, dan kepuasan kerja karyawan serta kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Untuk bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, jenis 

penelitian, lokasi penelitian, populasi, metode pengumpulan data dan 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Mengenai bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, penyajian data, analisis data, dan 

pembahasan. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan hasil analisis data dan saran-saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




