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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KESEJAHTERAAN 

KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA PADA KARYAWAN PT. 

DELTA MERLIN SANDANG TEKSTIL I SRAGEN  

ABSTRAK 

Kepuasan  kerja  berarti  sikap  dan  perasaan  yang  positif,  yang  dimiliki 

seseorang  terhadap  pekerjaannya  sebagai  hasil  penilaian  terhadap  pekerjaan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah persepsi terhadap 

kesejahteraan karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dengan kepuasan kerja, tingkat 

persepsi terhadap kesejahteraan karyawan, tingkat kepuasan kerja dan sumbangan 

efektif dari persepsi terhadap kesejahteraan karyawan pada kepuasan kerja. 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk mencapai tujuan penelitian ini. 

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Delta 

Merlin Sandang Tekstil I Sragen yang aktif dalam bekerja berjumlah 50 orang. 

Hasil analisis data menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,545 dengan 

signifikansi (p) = 0,000 (p<0,01). Hal ini menunjukkan ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dengan 

kepuasan kerja. Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel kepuasan kerja 

mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 108,78 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 

90 yang berarti kepuasan kerja subjek penelitian tergolong tinggi. Variabel 

persepsi terhadap kesejahteraan karyawan mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 

92,46 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 85 yang berarti persepsi terhadap 

kesejahteraan karyawan subjek penelitian tergolong sedang. Sumbangan efektif 

dari persepsi terhadap kesejahteraan karyawan sebesar 29,70% terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

Kata kunci: persepsi, kesejahteraan karyawan, kepuasan kerja 

Abstract 
Job satisfaction means that positive attitudes and feelings, one has to work as a 

result of an assessment of the work. One of the factors that affect job satisfaction 

is the perception on the welfare of employees. This study aims to determine the 

relationship between perceptions of employee well-being and job satisfaction, the 

level of perceptions on welfare of employees, the level of job satisfaction and 

effective contribution from the perception of the welfare of employees on job 

satisfaction. Researchers used quantitative methods to achieve the objectives of 

this 

 research. Subjects in this study were employees of PT Delta Merlin Sandang 

Tekstils I Sragen active in the work amounted to 50 people. The results of data 

analysis showed a correlation coefficient (r) is 0.545 with significance (p) = 0.000 

(p <0.01). This shows there is a significant positive relationship between 

perceptions of employee welfare and job satisfaction. Based on the results of 

analysis of job satisfaction variables have the empirical mean (RE) amounted to 
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108.78 and the hypothetical mean (RH) of 90 which means job satisfaction 

research subject is high. Variable perceptions of well-being employees have the 

empirical mean (RE) of 92.46 and the hypothetical mean (RH) of 85 which means 

that the perception of the employee welfare of research subjects classified as 

moderate. Effective contribution from the perception of the welfare of employees 

amounted to 29.70% on employee job satisfaction 

Keywords: perception, employee welfare, job satisfaction 

1. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan kodratnya, kebutuhan manusia sangat beraneka 

ragam, baik jenis maupun tingkatnya, bahkan manusia memiliki kebutuhan 

yang cenderung tak terbatas. Artinya kebutuhan selalu bertambah dari 

waktu ke waktu dan manusia selalu berusaha dengan segala 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Kebutuhan 

manusia diartikan sebagai segala sesuatu yang ingin dimilikinya, dicapai 

dan dinikmati. Untuk itu manusia terdorong untuk melakukan aktivitas 

yang disebut dengan kerja. Meskipun tidak semua aktivitas dikatakan kerja 

(Rivai, 2005).  

Setiap orang ingin mendapatkan pekerjaan karena dengan bekerja 

ia mengharapkan mendapat imbalan untuk menghidupi dirinya dan 

keluarganya. Namun sering kali bahwa mendapatkan imbalan saja 

dirasakan belum cukup. Mereka menginginkan mendapatkan kepuasan 

dari pekerjaannya. Persoalannya bagaimana menentukan ukuran kepuasan 

kerja. Terhadap pekerjaan dan imbalan yang sama, kepuasan orang dapat 

berbeda, orang yang satu dapat merasa puas, sedangkan orang yang 

lainnya belum mendapat kepuasan (Wibowo, 2013). 

Menurut Locke, kepuasan kerja adalah keadaan emosi senang atau 

emosi positif terhadap suatu pekerjaan. Perasaan senang muncul akibat 

penilaian pekerjaan atau pengalaman individu. Tenaga kerja yang puas 

dengan pekerjaannya merasa senang dengan pekerjaannya. Berbagai 

penelitian telah dilakukan oleh para ahli dan praktisi untuk mengungkap 

kepuasan kerja (Munandar dalam Yuniar, 2011). 
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Kepuasan kerja menjadi penting dalam sebuah organisasi karena 

kepuasan kerja memberikan dampak positif terhadap efektifitas organisasi. 

Kepuasan kerja mencegah munculnya perilaku menyimpang di tempat 

kerja seperti pembentukan serikat pekerja, pergaulan tidak pantas, dan 

kelambanan (Yuniar dkk., 2011).  Selanjutnya, menurut Sandhar (2015) 

kepuasan kerja mempunyai hubungan negatif terhadap intensitas turnover. 

Artinya, semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka semakin rendah 

jumlah individu yang memutuskan keluar dari pekerjaannya. Selain itu, 

menurut Kabir (2011) kepuasan kerja dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

Berdasarkan data yang diterbitkan harian Kompas, kepuasan kerja 

profesional Indonesia tertinggi di dunia. Sebanyak 84% profesional di 

Indonesia mengatakan mereka puas dengan pekerjaan yang dimiliki saat 

ini. Angka ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-

negara lain di dunia. Secara umum, angka kepuasan rata-rata dunia hanya 

72%. Negara – negara lain yang memiliki tingkat kepuasan tinggi antara 

lain Swedia (83%), Norwegia (81%), Hongkong (67%), Italia (67%), 

Jepang (65%), serta Turki (63%). Demikian menurut survei global yang 

dilakukan oleh Linkedin, jaringan profesional di internet dengan lebih dari 

277 juta anggota di dunia. Survei ini dilakukan terhadap 18.000 

profesional di 26 negara, termasuk lebih dari 570 profesional di Indonesia 

yang menjadi responden. Meski mereka cukup puas dengan pekerjaan saat 

ini, tetapi sebanyak 29% profesional di Indonesia adalah kandidat aktif 

atau orang yang sedang mencari kerja secara aktif. Sebanyak 48 % 

profesional di Indonesia rajin memperbarui resume dan profil profesional 

mereka. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata dunia 46%  

(Anna, 2014). 

Kesejahteraan karyawan menurut UU no 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang 
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bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.  

Menurut Hasibuan didalam Karim (2015), kesejahteraan karyawan 

adalah balas jasa lengkap materi (gaji, tunjangan) dan non materi (berupa 

kepuasan hasil kerja dan penghargaan) yang diberikan oleh pihak 

perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan 

dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya 

meningkat. Sependapat dengan hal tersebut, Basavaraj (2013) menyatakan 

bahwa kesejahteraan karyawan akan meningkatkan kesehatan fisik dan 

mental karyawan, yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas mereka. Kesejahteraan meningkatkan loyalitas di antara 

karyawan. Hal ini dapat meningkatkan hubungan antara pengusaha dengan 

karyawan. Kesejahteraan juga dapat menimbulkan kejahatan sosial dan 

masalah etika pada orang untuk untuk menyediakan lingkungan sesuai. 

Fasilitas kesejahteraan karyawan sangat penting, apabila karyawan 

bahagia maka produktivitas organisasi/perusahaan akan meningkat 

(Lalitha, 2014). Kesejahteraan karyawan adalah untuk mempertahankan 

karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain, meningkatkan motivasi 

dan semangat kerja, dan meningkatkan sikap loyalitas karyawan terhadap 

perusahaan (Karim, 2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hartadi (2005) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan seperti di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut 

: “Adakah hubungan antara persepsi terhadap kesejahteraan  karyawan 

dengan kepuasan kerja?”. Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Persepsi terhadap Kesejahteraan Karyawan dengan Kepuasan Kerja pada 

Karyawan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil I Sragen”. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. hubungan antara 

persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dengan  kepuasan kerja; b. 

Tingkat persepsi terhadap kesejahteraan karyawan; c. Tingkat kepuasan 

kerja; d. Peran persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dengan kepuasan 

kerja. 

1.1 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja (job satisfication) adalah keadaan emosional  yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka (Handoko, 2001). 

Menurut Wibowo (2013) kepuasan kerja adalah merupakan tingkat 

perasaan senang seseorang sebagai penilaian positif terhadap pekerjaannya 

dan lingkungan tempat pekerjaannya. Kemudian menurut Locke, kepua 

san kerja adalah keadaan emosi senang atau emosi positif terhadap suatu 

pekerjaan. Perasaan senang muncul akibat penilaian pekerjaan atau 

pengalaman individu. Tenaga kerja yang puas dengan pekerjaannya 

merasa senang dengan pekerjaannya (Munandar dalam Yuniar, 2011). 

Dari beberapa pengertian di atas, kepuasan kerja secara sederhana dapat 

dirumuskan sebagai sikap yang dipegang oleh karyawan, sikap tersebut 

dipengaruhi oleh hal-hal yang membuat karyawan menginginkan dan 

menyenangi pekerjaan tersebut serta hal-hal yang membuat karyawan 

senang dalam bekerja. 

Menurut Weiss et.al. (dalam Arnold and Feldman, 1986) 

mengatakan bahwa ada duapuluh dimensi atau aspek-aspek  kepuasan 

kerja untuk menilai perasaan puas atau tidak puas pegawai terhadap 

pekerjaannya, diantaranya adalah (1) ability utilization, (2) achievement, 

(3) activity, (4) advancement, (5) authority, (6) company policies and 

practices, (7) compensation, (8) coworkers, (9) creativity, (10) 

independence, (11) moral values, (12) recognition, (13) responsibility, 

(14) security, (15) social service, (16) social status, (17) supervision-

human relations, (18) 
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supervision technical, (19) variety, dan (20) working conditions 

(Haruman, 2005). 

1.2 Persepsi terhadap Kesejahteraan Karyawan 

Kesejahteraan karyawan yang juga dikenal sebagai benefit mencakup 

semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara 

langsung kepada karyawan (Panggabean, 2002). 

Menurut Hasibuan (dalam Nugroho, 2013), bahwa kesejahteraan 

karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan non material) yang 

diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuan untuk mempertahankan dan 

memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas 

kerjanya meningkat. Program kesejahteraan karyawan adalah pemberian 

tunjangan yang harus disusun berdasarkan peraturan legal berasaskan 

keadilan dan kelayakan (internal dan eksternal), konsistensi dan 

berpedoman kepada kemampuan perusahaan. 

Kesejahteraan karyawan menurut UU no 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan 

yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar 

hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan 

sehat. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa  kesejahteraan 

karyawan adalah pemenuhan kebutuhan karyawan oleh perusahaan yang 

bersifat jasmani dan rohani yang bertujuan untuk mempertinggi 

produktivitas kerja. 

Persepsi terhadap Kesejahteraan merupakan suatu pandangan,  

pengamatan atau tanggapan terhadap pemenuhan kebutuhan karyawan 

oleh perusahaan yang bersifat jasmani dan rohani yang bertujuan untuk 

mempertinggi produktivitas kerja. 
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Menurut Karim (2015) faktor-faktor  kesejahteraan karyawan dapat 

dilihat dari 3 hal yaitu : ekonomi,  fasilitas dan pelayanan. Faktor ekonomi 

antara lain uang pensiun, uang makan, uang  transport, tunjangan hari  

raya, bonus, uang duka, pakaian dinas, dan uang pengobatan. Faktor 

fasilitas yaitu tempat ibadah, kafetaria, olahraga, kesenian, pendidikan, 

cuti, koperasi, dan ijin. Sedangkan faktor pelayanan meliputi kesehatan, 

mobil jemputan, penitipan bayi, bantuan hukum, penasehat keuangan, 

asuransi, dan kredit rumah.  

Menurut Hanjani (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesejahteraan adalah jumlah tanggungan keluarga, pendapatan keluarga, 

umur, tabungan, beban hutang keluarga, dan lokasi tempat tinggal . 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

kuantitatif dengan menggunakan skala persepsi terhadap kesejahteraan 

karyawan dan skala kepuasan kerja.  Populasi pada penelitian ini adalah 

karyawan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil I Sragen yang berjumlah 3000 

karyawan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagian para 

karyawan PT. Delta Merlin Sandang Tekstil I Sragen yang berjumlah 50 

orang. Sampel tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 22 dan perempuan 

sebanyak 28. Sampel berasal dari unit AB sebanyak 13, unit CD sebanyak 

16, unit EF sebanyak 11, dan unit GH sebanyak 10. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan incidental 

sampling. Incidental sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental 

bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang 

orang tersebut yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data 

(Sugiyono, 2014).  

Pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran psikologis. Ada dua skala yang digunakan yaitu skala persepsi 

terhadap kesejahteraan karyawan dan skala kepuasan kerja. uji validitas 

dengan melakukan expert judgement dan dihitung menggunakan rumus 

formula Aiken’s, uji reliabilitas menggunakan formula koefisien Alpha 
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Cronbach yang diperoleh skala persepsi terhadap kesejahteraan karyawan 

sebanyak 36 aitem valid dan skala kepuasan kerja sebanyak 40 aitem 

valid. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

uji asumsi meliputi uji normalitas dan uji linearitas, serta uji hipotesis 

menggunakan korelasi product moment. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data yang dilakukan menggunakan analisis 

Product Moment diperoleh hasil korelasi persepsi terhadap kesejahteraan 

karyawan dengan kepuasan kerja, yang ditunjukkan oleh nilai r = 0,545 

dengan p = 0,000 (p<0,01). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap 

kesejahteraan karyawan dengan kepuasan kerja. Itu berarti semakin 

tinggi/besar persepsi terhadap kesejahteraan karyawan, maka semakin 

tinggi kepuasan kerja yang dimiliki karyawan. Sebaliknya, semakin rendah 

persepsi terhadap kesejahteraan karyawan, maka semakin rendah kepuasan 

kerja yang dimiliki. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti dapat diterima dan persepsi terhadap kesejahteraan karyawan 

dapat digunakan sebagai variabel bebas yang mempunyai pengaruh dan 

hubungan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan 

demikian, hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat diterima dan 

persepsi terhadap kesejahteraan karyawan dapat digunakan sebagai 

variabel bebas yang mempunyai pengaruh dan hubungan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

Pada prinsipnya definisi kesejahteraan karyawan adalah 

pemenuhan kebutuhan karyawan oleh perusahaan yang baik jasmani 

maupun rohani demi kepuasaan kerja karyawan. Faktor-faktor yang 

memengaruhi kesejahteraan karyawan antara lain gaji, kesehatan, dan hal 

lain. Sehingga kesejahteraan karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja (Balaji: 2013).  

Hasil kontribusi antara persepsi terhadap kesejahteraan karyawan 

dengan kepuasan kerja, diketahui dari koefisien determinasi r2 sebesar 

(0,545)2 = 0,297 sehingga kontribusi persepsi terhadap kesejahteraan  
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karyawan dengan kepuasan kerja yaitu sebesar 29,70%. Variabel persepsi 

terhadap kesejahteraan karyawan memberikan sumbangan efektif terhadap 

variabel kepuasan kerja yaitu 29,70% dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

Persepsi terhadap  kesejahteraan karyawan pada karyawan PT. 

Delta Merlin Sandang Tekstil I Sragen tergolong sedang. Persepsi 

terhadap  kesejahteraan karyawan memiliki rerata empirik (RE) = 92,46 

dan rerata hipotetik (RH) = 55 yang menunjukkan bahwa persepsi 

terhadap kesejahteraan karyawan pada subjek tergolong sedang. Subjek 

yang berada pada kategori sangat tinggi yaitu berada direntang angka 

115,6 s.d. 136 dengan jumlah subjek sebanyak 0 (0%). Subjek yang berada 

pada kategori tinggi yaitu berada direntang angka 95,2 s.d. 115,6 dengan 

jumlah subjek sebanyak 21 (42%). Subjek yang berada pada kategori 

sedang yaitu berada direntang angka 74,8 s.d. 95,2 dengan jumlah subjek 

24 (48%). Subjek yang berada pada kategori rendah berada direntang 

angka 54,4 s.d. 74,8 dengan jumlah subjek sebanyak 0 (0%). Kemudian 

untuk subjek yang berada pada kategori sangat rendah yaitu berada 

direntang angka 34 s.d. 54,4 dengan jumlah subjek sebanyak 0 (0%) dari 

total jumlah subjek sebanyak 50. 

Kepuasan kerja pada karyawan  PT. Delta Merlin Sandang Tekstil 

I Sragen tergolong tinggi. Kepuasan kerja memiliki rerata empirik (RE) = 

108,78 dan rerata hipotetik (RH) = 90 yang menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja pada subjek tergolong tinggi. Subjek yang berada pada kategori 

sangat tinggi yaitu berada direntang angka 122,4 s.d. 144 dengan jumlah 

subjek sebanyak 8 (16%). Subjek yang berada pada kategori tinggi yaitu 

berada direntang angka 100,8 s.d. 122,4 dengan jumlah subjek sebanyak 

30 (60%). Subjek yang berada pada kategori sedang yaitu berada direntang 

angka 79,2 s.d. 100,8 dengan jumlah subjek 12 (24%). Subjek yang berada 

pada kategori rendah berada direntang angka 57,6 s.d. 79,2 dengan jumlah 

subjek sebanyak 0 (0%). Kemudian untuk subjek yang berada pada 

kategori sangat rendah yaitu berada direntang angka 36 s.d. 57,6 dengan 

jumlah subjek sebanyak 0 (0%) dari total jumlah subjek sebanyak 50. 
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3.1 Kutipan dan Acuan 

Gagasan penelitian ilmiah ini yakni mengacu pada penelitian yang 

dilakukan oleh Balaji (2013) yakni Implications of Employee Welfare and 

Rewards on Job Satisfaction and Productivity. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara persepsi terhadap kesejahteraan karyawan 

dengan kepuasan kerja. Tingkat persepsi terhadap kesejahteraan karyawan 

dalam penelitian ini tergolong sedang. Tingkat kepuasan kerja dalam 

penelitian ini tergolong tinggi. Sumbangan efektifitas persepsi terhadap 

kesejahteraan karyawan pada kepuasan kerja sebesar 29,70%. Faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja pada karyawan PT. Delta 

Merlin Sandang Tekstil I Sragen yaitu sebesar 70,30 %. 

Saran bagi pimpinan  perusahaan, diharapkan mampu 

meningkatkan kepuasan kerja dengan cara meningkatkan persepsi terhadap 

kesejahteraan karyawan, misalnya dengan cara meningkatkan faktor – 

faktor kesejahteraan karyawan seperi gaji, tunjangan, bonus kesehatan, 

dan lain-lain. 

Saran bagi karyawan, diharapkan semakin dapat memersepsikan 

secara positif terhadap kesejahteraan yang telah perusahaan berikan. 

Saran bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti 

kajian/bahasan/tema yang sama, untuk dapat memperluas hasil penelitian. 

Dikarenakan masih terdapat faktor-faktor lain yang berperan dan 

mempengaruhi kepuasan kerja. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperbanyak referensi dan juga diharapkan dapat 

memperbarui dengan hasil penelitian yang lebih lengkap. Selain itu, 

variasi teknik pengambilan sampel yang berbeda diharapkan juga dapat 

menjadi pertimbangan dalam penelitian selanjutnya. 
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