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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan kepuasan kerja merupakan topik yang tidak dapat diabaikan dalam 

bidang industri.  Hal ini terbukti dari penelitian-penelitian para ahli yang dilakukan 

tentang kepuasan kerja karyawan. Menurut Wexley dan Yukl (1998), kepuasan kerja 

karyawan timbul karena adanya cara pandang pekerja terhadap pekerjaannya, yang 

merupakan keseluruhan sikap terhadap karakteristik pekerjaannya yang meliputi : 

sistem gaji, kondisi kerja, pengawasan, partner kerja, jaminan kerja dan promosi. 

Kepuasan kerja adalah indikator utama untuk kesesuaian. Karyawan yang 

dapat memenuhi tuntutan lingkungan kerja disebut orang yang memuaskan yang 

dapat tercermin pada unjuk kerjanya (perfomance), begitu pula sebaliknya orang yang 

tuntutannya terpenuhi oleh lingkungan kerja disebut orang yang puas akan kerjanya 

(Zaenal, 2003). 

Permasalahan tentang kepuasan kerja kerap muncul di perusahaan (organisasi) 

dan menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang dapat menghambat 

produktivitas kerja. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bukan hanya pada karyawan 

tetapi juga pada perusahaan karena itu produksi tidak dapat berjalan dengan lancar.  

Misalnya : demonstrasi ataupun mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan karena 

merasa tidak puas dengan gaji yang diterima ataupun karyawan yang merasa tertekan 
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karena melakukan pekerjaan terlalu berat pada tidak ada kenaikan gaji yang seimbang 

dengan biaya hidup yang harus dipenuhi. Di sisi lain perusahaan juga sudah merasa 

melakukan yang terbaik bagi karyawan sesuai dengan kondisi ataupun kemampuan 

perusahaan. Bila dalam suatu instansi ada kesenjangan antara harapan dengan 

kenyataan maka akan menimbulkan ketidakpuasan dalam diri karyawan. Adanya 

ketidakpuasan kerja tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja atau 

produktivitas kerja karyawan, bahkan tidak tertutup kemungkinan karyawan 

melakukan tindakan indispliner. 

LAPAS Ciamis berdiri sejak pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1887. 

Perkembangan pada masa sekarang LAPAS Ciamis berkapasitas 118 orang 

narapidana dan sudah mengalami over 290% karena berpenghuni 400 Orang 

narapidana. Menurut KALAPAS kondisi tersebut menyebabkan petugas LAPAS 

bekerja lebih berat dan lebih sulit karena harus menangani dan mengelola 

permasalahan yang semakin banyak terjadi di LAPAS. Selain permasalahan 

narapidana para pegawai juga mengalami permasalahan yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Salah satu permasalahan yang dialami yaitu masalah kepuasan kerja. 

Hasil wawancara dengan beberapa pegawai LAPAS Ciamis diperoleh 

informasi bahwa terdapat pola kepemimpinan yang disiplin dengan berbagai 

peraturan yang ketat, namun peraturan tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan 

kerja yang menjadi tanggung jawab pegawai sehingga dapat dilaksanakan dengan 

baik. Adapun penelitian awal mengenai kepuasan kerja dengan menggunakan skala 

kepuasan kerja yang diambil 20 pegawai LAPAS, ditemukan hasil seperti berikut ini : 
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Tabel I 

Hasil Penelitian Awal  

Pengukuran Kepuasan Kerja pada 20 Subjek  

 

 

No 
Pernyataan  

Frekuensi Jawaban 

20 subjek 

Ya Tidak 

1. Apakah anda merasa puas dengan gaji anda? 11 9 

2. Apakah anda sudah merasa puas dengan tunjangan kerja 

(selain gaji)? 

7 13 

3. Apakah anda  puas dengan karir anda selama ini? 5 15 

4. Apakah anda puas dengan kebijakan cuti dari pimpinan? 12 8 

5. Apakah anda merasa puas dengan jaminan kesehatan di 

tempat kerja? 

7 13 

6. Apakah anda merasa puas dengan fasilitas ruang kerja 

anda? 

8 12 

7. Apakah anda merasa puas dengan hasil pekerjaan anda? 13 7 

8. Apakah anda puas dengan kebijakan/peraturan yang 

ditetapkan oleh pimpinan ? 

9 11 

9. Apakah anda nyaman berada di ruangan kerja anda? 13 7 

10. Apakah anda merasa bangga bekerja di tempat ini? 8 12 

11. Apakah anda merasa puas dengan kondisi kamar mandi 

dan tempat kerja di ruang kerja anda? 

12 8 

12. Apakah anda merasa puas dengan rekan kerja anda? 5 15 

13. Apakah anda lebih senang di ruang kerja daripada tempat 

hiburan? 

6 14 

14 Apakah anda ingin bekerja di tempat ini selama mungkin? 7 13 

15. Apakah anda merasakan kejenuhan (bosan) dengan 

pekerjaan yang anda lakukan? 

8 12 

16. Apakah anda memiliki keinginan mengajukan diri pindah 

kerja ke LP lain? 

6 14 

17. Apakah anda selalu bersemangat dalam bekerja? 9 11 

18. Apakah anda merasa gaji yang anda terima sudah 

sebanding risiko pekerjaan anda? 

7 14 

19. Apakah anda punya keinginan mempromosikan diri 

melamar jabatan yang lebih tinggi? 

18 2 

20. Apakah anda menerima jika ada orang menawarkan 

pekerjaan yang lebih menyenangkan meskipun gaji lebih 

kecil? 

6 14 

 Jumlah Frekuensi  / Persentase 177 

(44,25%) 

223 

(55,75%) 
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Hasil analisa 20 item dari 20 subjek menunjukkan secara umum subjek lebih 

banyak merasakan ketidakpuasan dibandingkan kepuasan dalam kerja, dengan 

perbandingan jawaban “Ya”  (menunjukan puas) sebanyak 177 jawaban (44,25%) 

dan jawaban “Tidak” (tidak puas) sebanyak 233 jawaban (55,75%). 

Hasil analisis pada nomor item 3, mengenai kepuasan terhadap karir, 

diketahui dari 20 subjek hanya 5 subjek yang merasa puas dengan karir pekerjaan, 

sedankan 15 subjek merasa tidak puas dengan karir pekerjaan mereka.  Kondisi ini 

juga ditunjukkan beberapa indikator perilaku empiris karyawan yang belum 

menunjukkan kepuasan kerja secara opitmal,  misalnya kelesuan yang berlebihan, 

sering bercakap-cakap, pemakaian barang-barang dinas secara boros, keteledoran 

yang sering terjadi pada saat bekerja, tidak mentaati peraturan perusahaan, kerjasama 

yang kurang antara pimpinan dengan bawahan, tingkat absensi maupun turn over 

yang tinggi.   

Munculnya fenomena yang merugikan dan dapat menghancurkan tujuan 

organisasi perusahaan, diantaranya adalah kepuasan kerja. Karyawan yang merasa tidak 

puas dalam pekerjaannya dapat menyebabkan penurunan semangat dan penurunan 

produktivitas kerja. Kenyataannya sekarang ini banyak para pekerja atau karyawan yang 

masuk terlambat, bermalas-malasan, dan sebagainya sehingga bukannya menunjang 

kemajuan dan pengembangan tetapi akan menghambat kemajuan dan pengembangan dari 

perusahaan itu sendiri. Menurut pimpinan LAPAS Kelas IIB Ciamis, perilaku tersebut 

terkait dengan rendahnya moralitas petugas, tanggung jawab dan beban kerja yang 
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terlalu berat, rendahnya pengawasan pimpinan terkait, serta kesejahteran yang 

berkaitan dengan kepuasan pekerjaan dan pribadi.  

Sistem pengawasan di LAPAS dilakukan oleh pimpinan berdasarkan  

peraturan perundangan yang berlaku. Seperti pada Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia R.I NOMOR: M. 01 PK.04.10. Tahun 2007, dinyatakan dalam 

pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut: (1)  Pendidikan dan pengajaran bagi 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dilaksanakan di dalam LAPAS. (4)  

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 

sebelumnya menjadi tanggung jawab Kepala LAPAS. Pasal 17 juga menyatakan 

sebagai berikut : Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit harus mendapat 

izin tertulis dari Kepala LAPAS. 

Pada penelitian ini kepuasan kerja akan diukur dengan menggunakan variabel 

kepemimpinan demokratis, hal ini didasari oleh beberapa alasan teoretis. Menurut 

Andarika (2002) kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. 

Menurut penelitian Tohari (2005) kepuasan gaya kepemimpinan demokratik dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun menurut Johan (2002) secara teoritis, faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti 

gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan 

harapan penggajian dan efektivitas kerja. 

Kartono (2004) menambahkan bahwa pemimpin yang demokratis akan 

melakukan upaya membimbing, memandu, mengarahkan dan mengontrol pikiran, 

perasaan atau perilaku seseorang atau sejumlah orang untuk mencapai tujuan 
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bersama, artinya bahwa seorang pimpinan akan mempengaruhi perilaku. Pernyataan 

ini  sesuai dengan hasil wawancara dengan Kalapas Ciamis Bapak Sri Yuwono 

mengenai kepuasan kerja dan model kepemimpinan yang diterapkan, hasil kutipan 

wawancara antara lain dapat dilihat pada alenia berikut : 

Kepuasan kerja umumnya bersifat subjektif, diantara karyawan di LP 

tentunya ada satu dua yang merasa tidak puas dengan pekerjaan yang 

dilakukan. Sebagai contoh karyawan yang memiliki posisi (golongan) lebih 

tinggi, prestasi bagus, sikap yang positif terhadap pekerjaan, nyaman dalam 

bekerja dan memiliki motivasi yang tinggi tentunya akan memiliki kepuasan 

kerja yang lebih baik dibandingkan karyawan yang biasa-biasa saja. Hal 

tersebut menjadi kami selaku pemimpin untuk memotivasi pegawai agar lebih 

semangat dan bergairah lagi dalam bekerja. 

 

Pada bagian lain Kalapas mengungkapkan seperti berikut : 

 

Idealnya model kepemimpinan di sini (LP) harus tegas, disiplin namun juga 

harus demokratis, artinya setiap memecahkan persoalan yang ada di lapas, 

kami mempertimbangkan banyak aspek, yang terutama adalah sesuai 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap masalah dapat 

dipecahkan secara prosedural dan sistematis. Selain itu kami juga 

mempertimbangkan informasi, dan masukan dari pegawai dan narapidana. 

Jadi keputusan tidak diambil satu pihak dari saya pribadi, namun juga 

mempertimbangan pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang 

terjadi. 

 

 Peran kepemimpinan sangat diperlukan bagi pengembangan karyawan.  

Menurut Suwandi (dalam Suranta, 2002) keberadaan pemimpin dalam perusahaan 

adalah sangat penting karena ia memiliki peranan yang sangat strategis dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan merupakan tulang punggung 

pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk 

mencapai tujuan organisasi. Ditambahkan oleh Locke (1997) kepemimpinan 

merupakan aspek yang penting dan kompleks dalam kehidupan organisasi atau 
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perusahaan. Berhasil atau tidaknya kegiatan organisasi seringkali dikaitkan dengan 

keberadaan pimpinan. Tanpa kepemimpinan yang efektif maka kegiatan organisasi 

sulit untuk diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepemimpinan demokratis akan mendorong kemampuan mengambil 

keputusan dari para bawahannya, karena pemimpin akan mendengarkan, menilai dan 

menerima pikiran-pikiran bawahannya sejauh pemikiran tersebut dapat dilaksanakan. 

Para bawahan juga didorong untuk meningkatkan kemampuan mengendalian diri dan 

menerima tanggungjawab lebih besar. Keterlibatan pimpinan untuk menyertakan 

karyawan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai dampak pada peningkatan 

hubungan pimpinan dengan bawahan dalam meningkatkan partisipasi dan kepuasan 

kerja karyawan. Ulasan ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya antara lain 

Kartikasari (2005) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan transformasional, begitu pula penelitian 

Pradipta (2007) yang menyatakan kepuasan kerja dipengaruhi gaya evaluasi atasan 

dan persepsi terhadap budaya perusahaan.  

Pimpinan perusahaan yang mengerti akan segala kebutuhan yang diinginkan 

oleh karyawan baik kebutuhan materi dan juga fisiologis. Seorang pemimpin yang 

baik sanggup memberikan arahan yang baik terhadap karyawan sehingga mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Penilaian karyawan akan kinerja pimpinan tentang 

pola kepemimpinan dalam suatu perusahaan atau organisasi memberikan sumbangan 

efektif terhadap motivasi kerja yang akan mempengaruhi hasil dari kepuasan kerja 

karyawan. Uraian tersebut menunjukkan kepuasan kerja dapat dipengaruhi banyak 
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faktor, salah satunya yaitu faktor kepemimpinan. Corak atau gaya kepemimpinan 

seorang pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja seorang 

pemimpin. Masing-masing gaya kepemimpinan itu menentukan hubungan antara 

kekuasaan pemimpin dan kebebasan mereka yang dipimpin sehingga gaya 

kepemimpinan itu membedakan dirinya dengan orang lain dan dengan gayanya itu 

akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. 

Berdasarkan ulasan tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

Apakah ada hubungan antara kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja?. 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka peneliti ingin mengetahui secara 

empiris dengan melakukan penelitian berjudul : Hubungan antara kepemimpinan 

demokratis dengan kepuasan kerja karyawan.  

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Hubungan antara kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja.  

2. Mengetahui tingkat kepemimpinan demokratis  dan kepuasan kerja.  

3. Mengetahui sumbangan efektif kepemimpinan demokratis terhadap kepuasan 

kerja.  
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Pimpinan Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai hubungan 

antara kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja  sehingga pimpinan 

dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk dapat meningkatkan 

kepuasan kerja  karyawan. 

 

2. Bagi subjek penelitian 

Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai hubungan antara 

kepemimpinan demokratis dengan kepuasan kerja sehingga karyawan dapat 

memahami kepemimpinan demokratis merupakan faktor yang berperan penting 

dalam peningkatan kepuasan kerja. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini memberikan informasi dan hasil 

secara empiris tentang hubungan antara kepemimpinan demokratis dengan 

kepuasan kerja sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan 

penelitian selanjutnya. 


