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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan adalah aset paling berharga dari setiap perusahaan 

karena mereka dapat membuat atau menghancurkan reputasi dari sebuah 

perusahan yang telah lama dibangun dan dapat membuat perusahaan 

menguntungkan dengan kompetensi yang dimiliki. Karyawan sering 

bertanggung jawab atas sebagian besar pekerjaan penting yang harus 

dilakukan. Karyawan merupakan sumber daya manusia (SDM) dalam 

sebuah perusahaan. Perusahaan harus dapat mengembangkan atau 

memperbaiki sumber daya manusia yang dimiliki. Karena kesuksesan 

pada perusahaan ketika sudah mencapai target yang diinginkan tidak akan 

terlepas dari peran SDM. Adanya SDM inilah yang nantinya akan menjadi 

sinergi bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan inovasi dan 

perubahan dalam prosesnya. Setiap karyawan mempunyai potensi yang 

dapat memberikan kontribusi pada perusahaan. Faktor SDM inilah yang 

sangat memberikan dampak langsung dengan persaingan antar perusahaan 

akan tetapi Kinerja dalam suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor sehingga pencapaian tujuan sebuah perusahaan akan 

mudah terealisasikan dengan adanya SDM yang berkualitas (Larasati dan 

Gilang, 2014). 

Ketika sebuah tujuan dalam perusahaan telah dicapai maka sesuatu 

yang ada didalam sebuah perusahaan akan merasa nyaman,tentram dan 
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damai akan tetapi tidak dipungkiri bahwa dibalik sebuah kesuksesan 

dalam perusahaan juga dipengaruhi oleh beberapa kinerja dari karyawan 

tersebut. Pentingnya kinerja bagi perusahaan inilah yang akan menjadi 

faktor penunjang perusahaan dalam mencapai tujuannya. Terlebih lagi bila 

kinerja karyawan mengalami penurunansecara personal atau kelompok 

akan menimbulkan masalah pada perusahaan. Semisal proses kerja yang 

menurun akan menggangu proses yang satu dengan yang lain. Dan 

pencapaian target dalam perusahaan tidak sesuai dengan tujuan awal. 

Sehingga dalam perusahaan akan mengalami kemunduran atau kerugian 

bila itu terjadi. Oleh sebab itu kinerja dapat dipengaruhi dari satu individu 

ke individu yang lain. misalnya seorang pemimpin dapat menaikan kinerja 

karyawan bila pemimpin memberikan contoh yang baik dengan 

memberikan dorongan psikologis agar karyawan merasa dianggap atau 

diperhatikan (Sari,Muis dan Hamid, 2012) 

Berdasarkan hasil wawancara Pada tempat penelitian yang penulis 

gunakan yaitu bagian BKPPD juga terjadi beberapa permasalahan yang 

dapat dilihat dari survei ditempat. Hal tersebut terjadi karena karyawan 

tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, dimana karyawan 

yang seharusnya mampu menyelesaikan laporan harian untuk disetorkan 

setiap harinya akan tetapi pada kasus ini yang dilakukan karyawan 

terkadang menyetorkan laporan dua atau tiga hari sekali. Hal tersebut 

termasuk permasalahan yang berkaitan dengan kuantitas kinerja karyawan. 

Selain itu ada beberapa karyawan yang kurang menguasai perubahan 
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sistem dalam laporan kerja. Yang semula menggunakan data manual 

sekarang menggunakan data aplikasi yang berbasis teknologi sistem baru, 

dengan adanya perlengkapan baru dalam sistem kerja ini yang seharusnya 

diperkirakan dapat mempermudah dalam proses kerja melainkan malah 

menjadi faktor penghambat dalam bekerja yang disebabkan kurang 

pahamnya dengan sistem baru. Hal ini termasuk permasalahan yang 

berkaitan dengan kualitas kinerja karyawan. Disisi lain masih terdapat juga 

karyawan yang kurang disiplin. Hal tersebut menunjukan adanya 

ketidakpuasan dalam diri karyawan yang menarik diri dalam kerjaan. 

Berdasarkan hasil pengamatan Ridjal (2004) dan Syamsuddin 

(2006) pada PT. Semen Tonasa, PT Semen Bosowa dan PT Pabrik gula 

takalar Sulawesi Selatan diketahui bahwa kinerja karyawan kurang baik 

karena aturan yang telah ditetapkan dengan sengaja dilanggar seperti 

datang terlambat masuk kantor, terlambat menyelesaikan tugas dan 

membolos tidak hadir pada kegiatan kantor lain. Dari Pandangan teoritis 

ketidakhadiran merupakan cara karyawan menarik diri dari pekerjaan 

mereka. Ketidakhadiran adalah perilaku kerja yang kontraproduktif dan 

bisa menjadi reaksi terhadap tingkat ketidakpuasan kerja yang tinggi. 

Dari ungkapan diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Mangkunegara (2007:118) bahwa seorang pegawai yang tingkat 

ketidakhadirannya tinggi atau suka absen artinya pegawai tersebut 

dikategorikan kurang puas karena mereka selalu absen atau tidak hadir 

dengan alasan yang kurang jelas (subyektif).  Ali dan Farooqi (2014) pada 
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penelitiannya menjelaskan bahwa secara signifikan kinerja karyawan 

dipengaruhi faktor-faktor kepuasan kerja. Dalam sebuah penelitian 

tersebut ditemukan bahwa kinerja karyawan dipengaruhi kepuasan kerja. 

Sehingga secara signifikan kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif. 

Dalam penelitian ini, kinerja dapat diartikan sebagai keberhasilan 

seorang karyawan dalam mencapai sebuah tujuan dalam bekerja. Kinerja 

karyawan merupakan proses memperoleh prestasi kerja yang telah dicapai 

seseorang ketika mengikuti pelaksanaan tugas yang diberikan untuk 

mencapai sasaran kerja. Perusahaan yang mempunyai tingkat kepuasan 

karyawan tinggi lebih cenderung efektif dibandingkan dengan karyawan 

yang tingkat kepuasannya rendah sehingga karyawan yang puas lebih 

optimal dalam bekerja. Disisi lain dalam sebuah perusahaan seorang 

pemimpin atau atasan dalam mengubah pola dan sistem kerjanya dapat 

juga mempengaruhi kinerja karyawan (Noviansyah dan Zunaidah, 2011) 

kinerja sangat berpengaruh pada setiap individu untuk melakukan 

aktifitasnya. Salah satunya adalah kinerja perusahaan. Dalam perusahaan, 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh rasa puas yang terjadi disuatu tempat 

kerja. Apabila kepuasan ditempat kerja dapat berjalan baik maka kinerja 

karyawan akan meningkat. 

kepuasan kerja juga menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Ishfaq et al. (2010) menyatakan karyawan akan 

termotivasi dengan terpenuhinya kepuasan kerja atau rasa keberhasilan 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Naeem et al. (2014) menyatakan 
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kepuasan kerja sangat penting adanya dalam organisasi karena memiliki 

dampak yang signifikan. Karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi 

diharapkan membuatnya menjadi semakin termotivasi, merasa senang 

dalam bekerja dan nantinya tujuan perusahaan akan tercapai. Shurbagi 

(2014) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan cara pandang 

seseorang baik yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi mengakibatkan 

karyawan tersebut akan menjadi semakin setia kepada organisasi, 

termotivasi, merasa senang dalam bekerja, dan pada akhirnya akan 

tercapai tujuan perusahaan. Sedangkan karyawan yang merasa tidak puas 

cenderung menghindar dari tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat 

mengganggu proses pencapaian tujuan perusahaan (Indrawan dan Kartika 

Dewi, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Dhermawan dkk. (2012) 

menunjukan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh pegawai, maka akan semakin baik pula kinerja 

pegawai tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah 

“adakah hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan?”  maka 

berdasarkan rumusan masalah diatas penulis tertarik untuk meniliti dengan 

judul “Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Kinerja Karyawan.” 
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B. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui hubungan antara kepuasan dengan kinerja pada karyawan 

2. Mengetahui tingkat kepuasan kerja pada karyawan 

3. Mengetahui tingkat kinerja pada karyawan 

4. Mengetahui seberapa besar sumbangan efektif kepuasan kerja dengan 

kinerja pada karyawan 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis :  

Penelitian yang dilakukan akan memberikan pengetahuan mengenai 

perkembangan teori dibidang kepuasan kerja dengan kinerrja karyawan. 

2. Manfaat Praktis :  

a. Bagi pimpinan Pemda Klaten, penelitian ini mampu memberikan 

informasi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

peningkatan pada kinerja karyawan dalam perusahaan.  

b. Bagi pihak akademis, hasil penelitian ini mampu memberikan 

rujukan ilmiah dibidang psikologi industri dan organisasi. 

c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

organisasi yang mengalami permasalahan serupa. 

 

 

 




