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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan organisasi dan industri di era globalisasi ini tidak lepas dari

pentingnya unsur sumber daya manusia di dalam oganisasi, karena sumber daya

manusia adalah salah satu faktor pelaku dari semua kegiatan yang ada dalam

sebuah organisasi, selain sumber daya lainnya. Dari keseluruhan sumber daya

yang tersedia dalam suatu organisasi, baik organisasi publik maupun swasta,

sumber daya manusia lah yang paling penting dan sangat menentukan karena jika

tanpa sumber daya manusia yang handal maka akan sulit bagi organisasi dalam

mencapai tujuannya.

Dalam hal ini, karyawan menjadi kekayaan tersendiri dalam organisasi.

Karyawan sebagai penunjang tercapainya tujuan, akan tetapi mereka memiliki

pikiran, perasaan, dan keinginan yang mempengaruhi sikap-sikapnya terhadap

pekerjaannya. Sikap ini yang dikenal sebagai kepuasan kerja yang ditimbulkan

oleh pekerjaan, lingkungan, budaya organisasi, kepemimpinan dan sebagainya.

Karyawan memiliki semangat dan gairah tinggi dalam melaksanakan

kegiatannya, sehingga hasil dari pekerjaannya akan lebih fokus dan memiliki

pencapaian yang berkualitas. Untuk memperoleh kepuasan kerja tersebut banyak

hal yang menjadi alasan mengapa pemenuhan kebutuhan karyawan itu penting.

Hal ini disebabkan karena setiap karyawan yang bekerja mempunyai tingkat

kebutuhan, harapan dan latar belakang sosial yang berbeda dengan yang lainnya.
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Oleh sebab itu ada beberapa faktor untuk memperoleh kepuasan kerja karyawan

agar karyawan dapat senang dan cinta terhadap pekerjaannya sehingga dapat

bekerja secara optimal dan mencapai kepuasan kerja.

Menurut Robbins dan Judge (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi

kepuasan kerja karyawan itu diantaranya ialah otonomi dan kebebasan,

kesempatan untuk maju, kesempatan pengembangan karir, kompensasi atau gaji,

komunikasi antara karyawan dan manajemen, perasaan aman di lingkungan kerja,

keamanan pekerjaan, keberartian pekerjaan, komitmen organisasi untuk

pengembangan, budaya perusahaan secara keseluruhan, kepemimpinan atau

hubungan atasan dan bawahan, pekerjaan itu sendiri, keberagaman pekerjaan.

Kepuasan dalam bekerja merupakan salah satu hal yang dapat

mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah perusahaan sesuai dengan kodratnya,

kebutuhan manusia sangat beraneka ragam, sama hal nya dengan karyawan yang

bekerja di sebuah perusahaan memiliki kebutuhan yang cenderung tidak terbatas,

baik itu berupa material maupun non material. Artinya, kebutuhan karyawan

selalu bertambah dari waktu ke waktu pada proses aktivitas kerja maupun di luar

kerja. Apabila perusahaan tidak memperhatikan hal tersebut, tentu karyawan akan

berpikir dan mencari kerja di perusahaan lain yang memberikan kepuasan yang

lebih.

Untuk memperhatikan karyawan di dalam perusahaan lingkungan kerja

merupakan salah satu faktor penting yang sangat memiliki pengaruh besar

terhadap kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya lingkungan kerja yang

kondusif sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Sehingga, ketika
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kepuasan kerja karyawan tinggi, maka tingkat produktivitas kerja karyawan akan

tinggi pula, absensi akan kecil dan tidak ada alasan bagi karyawan untuk tidak

hadir disaat jam kerja.

Faktor selanjutnya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang ada

di suatu perusahaan menjadi pembeda dengan perusahaan lainnya. Budaya

organisasi terus di kembangkan, disosialisasikan dan diajarkan kepada para

anggota organisasi agar dapat menerapkan dalam aktivitas organisasi. Budaya

organisasi dibuat oleh pendiri dan dilaksanakan oleh pemimpin organisasi serta

anggota organisasi.

Keterlibatan seorang pemimpin juga menjadi faktor dari kepuasan kerja

karyawan. Oleh karena itu pimpinan dalam menciptakan kepuasan kerja perlu

adanya dua dimensi dalam sikap seorang pemimpin yang pertama dimensi

berpusat pada karyawan yaitu kepedulian terhadap karyawan dan yang kedua

dimensi memberi kesempatan kepada karyawan untuk ikut mengambil keputusan.

Dengan adanya sikap kepemimpinan yang baik yang dimiliki oleh seorang

pemimpin akan dapat mempengaruhi para karyawannya dalam bekerja untuk

mencapai tujuan perusahaan dan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi

karyawan.

PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu

perusahaan yang beroperasi di bagian pengeboran (drilling) yaitu perusahaan yang

beroperasi dalam membuat sumur untuk pengeboran minyak di wilayah Duri

Kabupaten Bengkalis. Kim Seng Drilling merupakan induk perusahaan PT. Petro

Papua Energi yang berpusat di Singapura. PT. Petro Papua Energi berdiri di Duri
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pada tahun 2009. Adapun jumlah karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri

Kabupaten Bengkalis saat ini sebanyak 137 orang.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja, budaya

organisasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Petro

Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis. Maka lebih jelasnya di tampilkan tabel

turnover karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis pada

tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Karyawan dan Tingkat Turnover PT. Petro
Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2014

Tahun

Jumlah
Karyawan

Awal
Tahun

(Orang)

Jumlah
Karyawan

Masuk
(Orang)

Jumlah
Karyawan

Keluar
(Orang)

Jumlah
Karyawan

Akhir
Tahun

(Orang)

Jumlah
Rata-Rata
Karyawan

(Orang)

Tingkat
LTO
(%)

2010 155 0 5 150 152,5 3,3 %
2011 150 6 3 153 151,5 2 %
2012 153 7 11 149 151 7,3 %
2013 149 6 6 149 149 4,0 %
2014 149 0 10 137 143 7,3 %

Sumber : PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis, 2015

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah keluar masuk karyawan

mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 pada PT. Petro Papua Energi menerima

karyawan sebanyak 155 orang dan karyawan yang keluar sebanyak 5 orang,

sehingga terjadi tingkat Labour Turnover (LTO) sebesar 3,3%. Pada tahun 2011

perusahaan menerima karyawan sebanyak 6 orang dan karyawan yang keluar

sebanyak 3 orang dengan tingkat Labour Turnover (LTO) sebesar 2%. Pada tahun

2012 perusahaan menerima karyawan sebanyak 7 orang dan karyawan yang

keluar sebanyak 11 orang, sehingga tingkat Labour Turnover (LTO) mengalami

kenaikan menjadi 7,3%. Pada tahun 2013 perusahaan menerima karyawan
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sebanyak 6 orang dan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 6 orang sehingga

tingkat Labour Turnover (LTO) mengalami penurunan menjadi 4,0%. Sedangkan

di tahun 2015 jumlah karyawan masuk tidak ada dan karyawan yang keluar

sebanyak 10 orang, sehingga tingkat Labour Turnover (LTO) meningkat menjadi

7,3%.

Dari keterangan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada PT. Petro Papua

Energi Duri dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2010-2014 mengalami

fluktuasi. Dengan meningkatnya tingkat turnover karyawan, salah satu penyebab

meningkatnya turnover karyawan adalah banyaknya karyawan yang diberhentikan

karena terjadinya pengurangan rig sehingga karyawan untuk sementara

diberhentikan. Dengan adanya tindakan tersebut maka karyawan merasa tidak

puas dengan pekerjaannya.

Selain itu karyawan kantornya kurang menerapkan sosialisasi yang baik

seperti jarang melakukan breefing baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan

pekerjaan. Dan hasil dari pengamatan penulis kepada beberapa karyawan, dapat

diketahui bahwa kepemimpinan yang ada saat ini terkadang memaksakan

(coercive leader), sehingga kurangnya hubungan kemitraan antara pimpinan dan

bawahan sebagai karyawan. Maka dari itu, dari masalah diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH

LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. PETRO

PAPUA ENERGI DURI KABUPATEN BENGKALIS”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis?

2. Apakah Budaya Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis?

3. Apakah Kepemimpinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis?

4. Apakah Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada

PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis?

5. Diantara variabel Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan

Kepemimpinan variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap

Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis?
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1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan

Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis.

2. Untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan

Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja

Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis.

4. Untuk mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi dan

Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Petro

Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis.

5. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan terhadap Kepuasan

Kerja Karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten

Bengkalis.

B. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi perusahaan

dalam pengembangan dan perbaikan lingkungan kerja, budaya

organisasi dan kepemimpinan yang berkualitas.

2. Penelitian ini akan menjadi pengalaman amat berharga bagi penulis

selama melakukan penerapan ilmu yang diperoleh selama belajar.

3. Sebagai bahan informasi maupun evaluasi selanjutnya.
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1.4 Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab. Adapun

pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab tersebut, dikemukakan

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penelitian.

BAB II : Telaah Pustaka

Pada bab ini menguraikan teori yang mendukung pemecahan

masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu hipotesis

dan variabel  variabel penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini akan dijelaskan dan diuraikan tentang lokasi penelitian,

jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan metode

penelitian data serta analisis data. Dengan demikian dapat

diketahui berapa jumlah sampel yang dapat penulis ambil,

teknik dan metode serta analisa yang digunakan tepat.

BAB IV : Gambaran Umum Perusahaan

Pada bab ini penulis memuat sejarah singkat berdirinya

perusahaan, kegiatan, aktifitas, dan pertumbuhan perusahaan

serta struktur organisasi perusahaan.
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BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dari hasil

penelitian yang dilakukan.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini menjelaskan tentang rangkuman pembahasan dari

bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat.


