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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

PT elekomunikasi Indonesia Tbk. merupakan sebuah perusahaan 

penyedia layanan jasa terkemuka milik Indonesia yang terus berinovasi 

mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen dan 

perkembangan perdagangan bebas saat ini, salah satu peningkatan yang 

ditunjukkan adalah membuka pelayanan customer service untuk 

menampung setiap keluhan, masukkan maupun sebagai penyedia informasi 

konsumen. Menyediakan layanan customer service merupakan salah satu 

strategi yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan konsumen terhadap 

pilihannya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi 

Indonesia Tbk. tetap bertanggung jawab atas produknya selama konsumen 

setia menggunakan produk tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Purwito et al. (2012) bahwa membuka layanan customer service merupakan 

salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengkoordinir kebutuhan 

pelanggan dari segi penjualan maupun purna jual. 

Praktik sistem administrasi perusahaan bertujuan agar pekerjaan dapat 

terorganisir dengan baik melalui arahan yang diberikan untuk karyawan 

supaya mengoptimumkan kinerjanya. Kegiatan administrasi dalam bekerja 

dapat dilihat pada saat seorang karyawan bekerja dan bagaimana hasil 

kinerja mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Marliani (2019), bahwa 

praktik administrasi pada perusahaan sering diartikan ketatausahaan yang 

merupakan pengendalian informasi baik mencatat, menggandakan ataupun 
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menyimpan yang dilakukan oleh sekelompok orang dikerjakan secara 

bersama-sama, teratur sesuai pembagian tugas yang disepakati guna 

mencapai tujuan. 

Praktik sistem administrasi karyawan Plasa Telkom Solo mulai 

diterapkan dari rekrutmen karyawan yang melalui beberapa tahapan seleksi 

hingga wawancara, sampai akhirnya ditempatkan sesuai dengan kualifikasi 

dan keterampilan yang dimiliki. Pada lokasi penempatan yang telah 

ditentukan, dilakukan pengawasan kerja selama 3 bulan untuk mengetahui 

hal apa saja yang perlu diperbaiki dan beberapa penemuan yang tidak sesuai 

akan menjadi koreksi saat evaluasi di minggu terakhir bulan ke-3, bertujuan 

untuk menjaga performance kerja berada pada standarnya. 

Sumber daya manusia disini merupakan aset perusahaan sehingga 

dibutuhkan perhatian yang memadai dan menciptakan kondisi kerja yang 

menguntungkan bagi karyawan. Perusahaan harus membimbing karyawan 

untuk berkomunikasi secara efektif, membangun lingkungan interpersonal 

yang baik di dalam perusahaan, untuk menciptakan kondisi kerja yang baik. 

Oleh karena itu manajemen dapat berdiskusi dengan karyawan untuk 

meningkatkan tingkat kesejahteraan, ketentuan mendesak harus dibuat 

mengenai imbalan atas hasil, keselamatan dan fasilitas kantin sebagai 

kesejahteraan umum pekerja penting, kesejahteraan mengacu pada 

kesejahteraan fisik, mental, moral, dan emosional individu. Hal ini 

dikarenakan fasilitas kesejahteraan berkorelasi positif dengan kepuasan 

kerja karyawan (Almeidan el al. (2015). 
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Menurut Tuvulla dan Byaruhanga (2017), menjelaskan bahwa 

pegawai pelayanan publik selalu mengalami masalah psikologis dan 

beberapa tantangan lain di tempat kerja yang mengakibatkan penyampaian 

pelayanan menjadi tidak memadai. Hal-hal terburuk lainnya yaitu seperti 

ketidakhadiran karena sakit, konflik antar pribadi, cuti sakit, dan bahkan 

kecacatan jangka panjang. Memahami sebagian besar permasalahan yang 

diakibatkan oleh stres kerja dan sebelum melemahkan investasi perusahaan 

maka disediakanlah layanan konseling sebagai salah satu polis asuransi 

terhadap klaim kompensasi oleh karyawan yang terpapar stress terkait 

pekerjaan. Layanan konseling ini diharapkan dapat membantu karyawan 

mengenali dan memprioritaskan semua aspek seperti aspek kehidupan 

modern, pekerjaan, keluarga, diri sendiri, dan masyarakat dan menerapkan 

strategi untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Oleh karena itu 

layanan konseling direkomendasikan untuk karyawan yang menghadapi 

berbagai permasalahan kerja, dari pandangan inilah penelitian dilakukan 

untuk mengetahui seberapa efektifitas layanan konseling di tempat kerja 

dalam meningkatkan kualitas kinerja hingga loyalitas karyawan. 

Menurut Sahangggamu dan Mandey (2014), peningkatan kualitas 

kinerja karyawan merupakan suatu penentu kemajuan sebuah perusahaan 

oleh karena itu perlunya dilakukan berbagi upaya peningkatan kinerja 

karyawan salah satunya dengan pelatihan. Pelatihan bagi karyawan 

merupakan sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu 

serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan 
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tanggungjawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan kapasitasnya 

masing-masing.  

Suatu perusahaan yang berkompeten dibidangnya tidak hanya akan 

memikirkan profit karena menurutnya keberhasilan perusahaan juga 

diimbangi dengan keharmonisan lingkungan kerja. Komunikasi yang 

terjalin dengan baik antar karyawan dipercaya dapat menciptakan kepuasan 

kerja. Kepuasan kerja yang dirasakan tiap individu akan ditunjukkan dengan 

ekspresi yang berbeda-beda, sebagai contoh terdapat karyawan yang murah 

senyum, tertawa, bercanda, menjalin keakraban dengan mitra kerja, suka 

mengeluh bahkan terdapat pula ekspresi negatif seperti murung atau 

mengisolasi diri, berkata kasar dan marah-marah. Perbedaan ekspresi ini 

disebabkan perbedaan derajad kepuasan kerja yang mereka rasakan, 

semakin tinggi derajad kepuasan maka semakin bersahabat pula dengan 

lingkungan kerjanya (Rasulong, 2011). 

Menurut Dziuba et al. (2020), menjelaskan bahwa kepuasan kerja 

dapat diartikan sebagai rasa pencapaian dan kesuksesan karyawan yang 

secara umum berkaitan erat dengan produktivitas dan prestasi kerja serta 

kesejahteraan pribadi. Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen penting 

yang memotivasi karyawan dan mendorong mereka mencapai hasil yang 

lebih baik. Hal ini sependapat dengan pernyataan Vallbona dan Oscar 

(2018) bahwa kepuasan kerja membuat individu menjadi lebih produktif dan 

inovatif untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, menjadi lebih 
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berkomitmen, antusias dan memiliki keinginan lebih untuk terlibat lebih 

dalam dengan organisasi. 

Menurut Mariana dan Irfani (2015), karyawan dengan sikap juang 

tinggi, disiplin kuat, kesetiaan, dan profesionalitas memiliki harapan besar 

dalam mencapai suatu prestasi kerja terhadap tugas yang diembannya 

sehingga dapat mencapai tujuan suatu perusahaan. Karyawan dengan ciri-

ciri tersebut mengarah kepada loyalitas karyawan dimana seseorang akan 

memberikan sebagian besar waktu, tenaga juga pikirannya terhadap 

perusahaan tempatnya bekerja. Hal ini didukung dengan pernyataan 

Sihombing dan Berlianto (2017), loyalitas karyawan merupakan sebuah 

keterikatan atau komitmen secara psikologis pada suatu perusahaan atau 

organisasi sebagai dampak positif dari peningkatan kepuasan kerja. Sikap 

loyalitas memiliki peran sangat penting dalam retensi karyawan dengan 

ditandainya keinginan kuat untuk terus bekerja pada perusahaan tersebut. 

Suatu sikap loyalitas sebaiknya tidak hanya ditujukan terhadap 

konsumen, keseimbangan yang baik dapat tercipta apabila seorang 

karyawan juga memiliki sikap loyal terhadap perusahaannya. Loyalitas 

sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap atau kesetiaan yang ditunjukkan 

seseorang terhadap pihak lain (perusahaan) yang ditunjukkan dengan sikap 

patuh ataupun memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan tersebut. 

Sikap loyalitas karyawan bergantung terhadap diri karyawan itu sendiri, 

namun demikian untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan 

diperlukan dukungan dari perusahaan untuk mendorong peningkatan 
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loyalitas karyawan seperti dukungan administrasi kerja, layanan konseling 

ataupun pelatihan-pelatihan di luar kantor.  

Menurut Najundeswaraswany et al. (2019) ditemukan hubungan yang 

signifikan secara statistik antara kepuasan kerja karyawan dan lima 

pendorong pengukuran kesejahteraan. Kepuasan kerja karyawan secara 

signifikan dikaitkan dengan kelima penggerak kesejahteraan. Menurut 

Anitha dan Sridharan (2020) penting untuk mempengaruhi kesejahteraan 

karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan di organisasi. 

Menurut Tuvulla dan Byaruhanga (2017) konseling tempat kerja secara 

signifikan membantu meningkatkan kinerja karyawan yang terkena masalah 

di tempat kerja dan di rumah.  

Menurut Rosita et al. (2015) pelatihan kerja berpengaruh terhadap 

loyalitas karyawan. Menurut Mariana dan Irfani (2015) Menunjukkan 

terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas kerja 

perawat di rumah sakit Padang Pariaman. Menurut Jabbar et al. (2020) 

terdapat pengaruh yang kuat dan positif praktik administrasi terhadap 

prestasi kerja karyawan di tingkat universitas. Artinya praktik administrasi 

yang semakin baik akan membuat kepuasan karyawan menjadi lebih baik 

lagi. Menurut Aydin dan Odaci (2020) kepuasan kerja konselor sekolah 

diidentifikasi memiliki korelasi signifikan sedang dengan self-efficacy 

konseling, kecemasan sifat dan fleksibilitas kognitif. 

Menurut Varma et al. (2018) bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Menurut Phoung 
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dan Tran (2020) bahwa kepuasan kerja berpengaruh langsung positif 

terhadap loyalitas karyawan dan prestasi kerja. Dari penjelasan diatas judul 

yang ingin diteliti adalah “Pengaruh Praktik Administrasi, Tingkat 

Kesejahteraan, Layanan Konseling, Pelatihan Terhadap Loyalitas 

Kerja karyawan yang Dimediasi Kepuasan kerja Karyawan Plasa 

Telkom Witel Solo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti dikemukakan di atas, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah praktik administrasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan?  

2. Apakah tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan? 

3. Apakah layanan konseling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan? 

4. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? 

5. Apakah kepuasan kerja karyawan berpengaruh terhadap loyalitas kerja 

karyawan? 

6. Apakah praktik administrasi berpengaruh terhadap loyalitas yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja ? 

7. Apakah tingkat kesejahteraan berpengaruh terhadap loyalitas yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja ? 
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8. Apakah layanan konseling berpengaruh terhadap loyalitas yang 

dimediasi oleh kepuasan kerja ? 

9. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap loyalitas yang dimediasi oleh 

kepuasan kerja ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1.   Untuk menganalisis pengaruh praktik administrasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

2.    Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? 

3.   Untuk menganalisis pengaruh layanan konseling 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

4.   Untuk menganalisis pengaruh pelatihan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan 

5.   Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan 

6.   Untuk menganalisis pengaruh praktik administrasi terhadap 

loyalitas karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja  

7.   Untuk menganalisis pengaruh tingkat kesejahteraan 

terhadap loyalitas karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja 

8.   Untuk menganalisis pengaruh layanan konseling terhadap 

loyalitas karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja 
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9.   Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap loyalitas 

karyawan yang dimediasi oleh kepuasan kerja 

D.   Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a.   Pada bidang Sumber Daya Manusia dapat digunakan 

sebagai sumber informasi dalam kemajuan perusahaan. 

b.   Bagi peneliti sebagai bahan referensi atas bahan 

pembanding bagi peneliti yang ingin mengkaji masalah yang 

relevan. 

2. Manfaat Praktis 

a.   Bagi perusahaan khususnya Plasa Telkom Witel Solo dapat 

dijadikan bahan evaluasi untuk kemajuan perusahaan. 

b.   Bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk lebih 

berpartisipasi dalam kemajuan perusahaan. 


