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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu mengadakan bermacam-macam aktifitas dalam

kehidupannya. Salah satu aktifitas itu diwujudkan dalam gerakan yang dinamakan

kerja. Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu

bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak

disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak

dicapainya, dan orang berharap bahwa aktifitas kerja yang dilakukan akan

membawanya kepada sesuatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan

sebelumnya (Anoraga, 2001).

Suatu organisasi kerja yang bergerak dibidang pendidikan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam menyiapkan peserta didik yang berakhlak

mulia menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan

akademik dan professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan

mengaplikasikan ilmu agama islam, teknologi, seni dan ilmu yang terkait.

Salah satu organisasi kerja yang bergerak dibidang pendidikan adalah

Universitas, universitas dimaksudkan untuk menghasilkan sarjana yang mampu

menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan dan

teknologi secara integral. Mengingat ketatnya persaingan dibidang pendidikan,

merupakan hal yang perlu dilakukan untuk memberi perhatian pada sumber daya

manusia.
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Pegawai merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam

kelancaran proses belajar mengajar di Universitas. Proses pembalajaran

merupakan tonggak penyanggah utama dalam kegiatan pendidikan tinggi (Bulletin

BPPM UIN SUSKA Riau, 2012). Universitas dituntut untuk memberikan yang

terbaik bagi para pegawainya. Bagaimanapun tidak dapat dipungkiri bahwa

pegawai memegang peranan yang sangat penting didalamnya. Peranan pegawai

dalam upaya menciptakan peroses pembelajaran yang kondusif merupakan

pendukung keberhasilan suatu institusi. Institusi besar seperti Universitas  terdiri

dari berbagai Fakultas, program studi, lembaga/badan dan unit kerja tentu

memerlukan suatu kerja akademik pegawai yang profesional sebagaimana misi

Universitas menyiapkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pagawai yang

merasa puas dengan pekerjaannya akan mampu memberikan pelayanan terbaik

(SuperUser, 2013).

Organisasi yang ingin maju dan berkembang akan selalu memikirkan

kepuasan kerja pegawainya karena kepuasan kerja memberikan dampak yang

serius bagi suatu organisasi. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai akan

menimbulkan semangat untuk bekerja lebih baik, akan tetapi apabila pegawai

suatu organisasi tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaan akan

mengakibatkan mangkir kerja, tidak disiplin dan produktivitas kerja akan

menurun (Masyhuri, 2009). Senada dengan itu Luthan (dalam Tella, Yeni, dan

Popoola, 2007) menambahkan kepuasan kerja merupakan respon emosional

terhadap situasi pekerjaan karena itu tidak dapat dilihat, hanya dapat disimpulkan.
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Menurut Laziefuna (2009) bahwa kenyataannya, di Indonesia dan juga

dinegara-negara lain, kepuasan kerja secara menyeluruh belum mencapai tingkat

maksimal. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pegawai pada

dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor

intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri

dan dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai bekerja ditempat pekerjaannya

sedang faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri pegawai,

antara lain kondisi tata ruang kerja (layout), interaksinya dengan pegawai lain,

sistem penggajian dan lain sebagainya.

Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa pendapatan atau gaji merupakan

faktor utama yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Sehingga ketika

perusahaan merasa sudah memberikan gaji yang cukup, maka karyawannya sudah

puas. Sebenarnya kepuasan kerja tidak dipengaruhi oleh gaji semata. Banyak

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, diantaranya adalah

kesesuaian pekerjaan, kebijakan organisasi termasuk kesempatan untuk

berkembang, lingkungan kerja dan perilaku atasan (Sukoco, 2007).

Senada dengan hal ini Robbin (2008) menyatakan bahwa pegawai

mengekspresikan ketidakpuasan kerja dengan empat cara sebagai berikut:

pertama, keluar dari pekerjaan dan mencari pekerjaan ditempat lain. Kedua,

bekerja dengan seenaknya. Ketiga, membicarakan ketidakpuasan kerjanya kepada

atasan dengan tujuan agar kondisi (misal, kondisi tata ruang kerja (layout) yang

kurang baik) tersebut dapat diubah. Keempat, menunggu dengan optimis dan

percaya bahwa organisasi dan manajemennya dapat melakukan sesuatu yang

terbaik untuk memperbaiki kondisi kerjanya. Pegawai yang puas menunjukkan
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sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya pegawai yang tidak puas

dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif. Kepuasan kerja

pegawai merupakan hal yang perlu dipertimbangkan bagi suatu organisasi, karena

pegawai yang puas biasanya akan bekerja lebih semangat dan lebih baik.

Kepuasan kerja itu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan kerja seperti:

pekerjaan, rekan kerja, atasan termasuk tata ruang kerja (layout). Setiap individu

akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-

nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan

persepsi pada masing-masing individu (Furnham, 2003).

Maryati (dalam Laziefuna, 2009) menambahkan bahwa persepsi setiap

individu berbeda-beda antara satu dengan yang lain begitu pula dengan persepsi

pegawai terhadap kondisi ruang kerja di kantor. Ruang kerja yang baik akan

membuat para pekerja merasa nyaman. Jika pekerja atau pegawai merasa nyaman

dalam bekerja dapat menunjang produktivitas yang tinggi. Kelancaran aktivitas

pekerjaan kantor, rasa kepuasan pegawai dan pelanggan sangat ditentukan oleh

penataan ruang kantor. Semakin baik tata ruangnya, semakin memberikan rasa

aman dan nyaman dalam bekerja serta meningkatkan produktivitas kerja.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Laziefuna

(2009) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tata ruang

kerja (layout) dengan kepuasan kerja karyawan. Jika tata ruang kerja (layout)

mengalami peningkatan, maka akan terjadi kecenderungan peningkatan kepuasan

kerja dan demikian pula sebaliknya.
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sterk (2005) menemukan

bahwa 83%  karyawan sangat mengharapkan adanya pencahayaan yang tepat, area

kerja yang sesuai, serta temperatur udara yang nyaman. Harapan tersebut diikuti

dengan ruang penyimpanan dokumen atau arsip yang nyaman, ruang kerja yang

bersifat personal hingga pengaturan kabel yang digunakan dalam ruang kantor

(dalam Sukoco, 2007). Senada dengan penelitian ini Altman dan Lett (1969),

Oldham dan Rotchford (1983), Woods dan Canter (1970) menyatakan dan

menunjukkan bahwa secara konsisten karakteristiknya dari lingkungan kantor

dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku, persepsi, dan

produktivitas pekerja. Ditambah dari penelitian Oldham dan Fried (1987),

Sundstrom, Herbert, dan Brown (1982) menyatakan bahwa karakteristik kerja

seperti kebisingan, kondisi pencahayaan dan jumlah ruang yang tidak tersedia

untuk perkaryawan dapat membuat karyawan merasa tidak betah dan berhenti dari

bekerja. Tata letak ruang kantor mempengaruhi kepuasan dan kinerja menurut

penelitian Blok dan Stokes (dalam Maher dan Hippel, 2005)

Ditambah dengan penelitian Smith dan Pitt (2009) mengidentifikasi dan

menunjukkan bahwa manfaat tanaman di kantor-kantor untuk ikut berkontribusi

dalam kesejahteraan karyawan dengan mempengaruhi persepsi terhadap kantor

tempat bekerja. Hasilnya survei persepsi ini menunjukkan bahwa kantor yang ada

tanaman dalam ruang kantornya merasa lebih nyaman, lebih produktif, lebih sehat

dan lebih kreatif dan kurang merasakan tekanan dibandingkan pada kantor yang

tidak ada tanaman.
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Walgito (2002) mengatakan bahwa persepsi didahului oleh proses

penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera.

Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut

diteruskan ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa persepsi merupakan

pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya

sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan respon pada diri individu.

Menurut Thoha (2005) pada hakikatnya persepsi adalah proses kognitif

yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang

lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan

penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan

bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan

bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Gie (2000) menyatakan tata ruang (layout) adalah penentuan mengenai

kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan secara rinci dari ruang ini untuk

menyiapkan susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik itu yang dianggap perlu

bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Ditambah dari

pendapat Sukoco (2007) menyatakan kondisi tata ruang kantor (office layout)

dapat memberikan pengaruh terhadap hasil kerja pegawai disuatu organisasi yang

nantinya akan memberikan dampak tersendiri pada organisasi tersebut seperti tata

ruang (layout) yang kurang tepat sehingga hal ini dapat membuat pegawai cepat

lelah, rasa malas dan suntuk serta kurangnya konsentrasi terhadap pekerjaan,

mengulur waktu, pemborosan biaya dalam penggunaan alat tulis kantor serta rasa

bosan yang terus menerus. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan yang sulit
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dihindari apabila perusahaan tidak segera mungkin merubah sistem dan

menjadikannya lebih baik lagi.

Suatu organisasi kerja yang bergerak dibidang pendidikan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam menyiapkan peserta didik menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik dan

menyediakan sarana dan prasarana seperti gedung perkuliahan dan perkantoran

modern yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai namun diduga juga masih

mengalami permasalahan tentang tata ruang kerja (layout).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada tanggal 07

Februari 2014 pada pukul 10:30-12:00 disalah satu Fakultas di UIN SUSKA Riau.

Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa masih terlihat fasilitas kantor

bagian administrasi menggunakan komputer lama. Arus kerja yang tidak mengacu

pada pergerakan informasi secara horizontal ataupun vertikal seperti lemari arsip

yang jauh dari jangkauan pegawai sehingga memakan waktu untuk

menggapainya. Rentang wewenang terlihat belum sesuai antara tugas pegawai

dalam ruangan kantor sehingga memperlambat pekerjaan pegawai. Penambahan

perabotan membuat ruang terlihat sempit dan jumlah pegawai tidak sesuai dengan

luas ruang sehingga mengakibatkan sirkulasi udara menjadi pengap. Hampir

semua fakultas menggunakan tata ruang kerja gabungan terbuka tanpa

menggunakan pembatas antara meja pegawai dalam satu ruangan. Masih ada

sebagian tata ruang yang menghambat gerak pegawai dalam bekerja seperti letak

penataan meja kerja yang kurang memberi jarak antara meja satu dengan meja

lainnya menyebabkan pegawai keluar dari meja kerja akan saling bersinggungan.

Lorong kantor yang ditambah kursi tunggu sehingga terlihat sempit dan masih ada

kabel yang belum tertata dengan rapi, hal ini bisa menimbulkan ketidaknyamanan
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di ruang kerja. Pemiliharaan tata ruang kerja masih kurang efisien seperti

pemiliharaan sebagian fasilitas yang masih belum mengalami perubahan, padahal

fasilitas kantor seperti meja, kursi dan lain sebagainya bisa juga berpengaruh

terhadap kenyamanan dalam bekerja. Beberapa uraian diatas diketahui bahwa

penataan ruang kerja masih belum maksimal untuk menimbulkan kepuasan pada

pegawai.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai yang berkerja

dibeberapa Fakultas di UIN SUSKA Riau mengatakan bahwa masih merasa

kurang sesuai dengan tata ruang kerja (layout) yang secara umum tata ruang yang

digunakan adalah tata ruang kerja terbuka tanpa diskat antara pegawai sehingga

membuat pegawai tidak nyaman, seperti mengganggu privasi pegawai dan

sebagian pegawai merasa kurang nyaman berada diruang kerja yang terbuka tanpa

ada pembatas dengan ketua bagian. Luas ruang kerja yang tidak memadai

sehingga penyusunan perabotan kursi dan meja berdekatan. Sebagian pegawai

merasa penataan meja dan kursi tidak menggunakan arah horizontal ataupun

vertikal. Sebagian pegawai merasa fasilitas kantor belum ada perubahan dan

kurang merasa dapat perhatian tentang biaya pemiliharaan ruang dan fasilitas

kerja . ( 07 Februari 2014 ) (Lampiran A)

Berangkat dari permasalahan diatas maka peneliti mengambil judul

”Hubungan Persepsi Tentang Tata Ruang Kerja (Layout) Dengan Kepuasan

Kerja Pegawai” UIN SUSKA Riau.



9

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini

dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara

persepsi tentang tata ruang kerja (layout) dengan kepuasan kerja pegawai?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan apakah ada

hubungan antara persepsi tentang tata ruang kerja (layout) dengan kepuasan kerja

pada pegawai.

D. Keaslian Penelitian.

Ada penelitian serupa dengan tema persepsi tentang tata ruang kerja

(layout) dengan kepuasan kerja tetapi peneliti akan menjelaskan perbedaan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu. Berikut

penelitian yang sudah ada mengenai persepsi tentang tata ruang kerja (layout),

yaitu: penelitian Laziefuna (2009) bertujuan untuk mengetahui hubungan persepsi

tentang tata ruang kerja dengan kepuasan kerja karyawan. Hasil penelitian ini

adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tata ruang kerja dengan kepuasan

kerja karyawan di Kantor Pemerintah Kota Kediri. Subjek dalam penelitian ini

adalah 49 orang karyawan yang tercatat namanya di Kantor Pemerintah Kota

Kediri. Metode penelitian ini menggunakan teknik metode angket, metode

observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data penelitian.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan

peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang persepsi tentang tata ruang kerja dan

kepuasan kerja, namun terdapat perbedaan tempat penelitian dan jumlah subjek

penelitian.
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E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

memberikan masukan secara ilmiah mengenai hubungan antara persepsi

tentang tata ruang kerja (layout) dengan kepuasan kerja dalam industri dan

organisasi kerja, sehingga dapat memajukan ilmu pengetahuan khususnya

pengetahuan teori psikologi industri dan organisasi yang berkaitan dengan

persepsi tentang tata ruang kerja (layout) dengan kepuasan kerja.

2. Praktis

a. Bagi Universitas

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan

untuk mengetahui persepsi tentang tata ruang kerja (layout) kerja

pegawai dlihat dari hubungan dengan kepuasan kerja pegawai Fakultas

UIN SUSKA Riau.

2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi organisasi

kerja di Universitas, sehingga dapat memberikan yang terbaik untuk

mendorong timbulnya persepsi tentang tata ruang kerja (layout) yang

positif sehingga akan meningkatkan kepuasan kerja yang baik.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Menambah wawasan dan informasi mengenai hubungan persepsi

tata ruang kerja (layout) dengan kepuasan dalam bekerja


