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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepuasan Kerja

1. Definisi Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang menyangkut

penyesuaian diri yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi

kerja, termasuk didalamnya masalah upah, kondisi sosial, kondisi fisik dan

kondisi psikologis (Anoraga, 2001). Sementara menurut Mathis dan Jackson

(2004) mengatakan bahwa pada pikiran yang paling mendasar, kepuasan kerja

adalah keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi pengalaman kerja

seseorang. Ketidakpuasan kerja muncul saat harapan-harapan ini tidak

terpenuhi.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2001) menyatakan bahwa kepuasan

kerja adalah respon efektif atau emosional terhadap pekerjaan. Senada dengan

hal itu Luthans (2006) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu emosi

yang merupakan respon terhadap situasi kerja, sehingga kepuasan kerja tidak

dapat dilihat namun bisa dirasakan dan akan tercermin dalam sikap seperti

semakin loyal pada organisasi, bekerja dengan maksimal, dan mematuhi

peraturan yang dibuat dalam organisasi.

Definisi lain dari Sopiah (2008) mendefinisikan kepuasan kerja

merupakan suatu tanggapan emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi

kerja. Tanggapan emosional bisa berupa perasaan puas (positif) atau tidak

puas (negatif). Bila secara emosional puas berarti kepuasan kerja tercapai dan

sebaliknya bila tidak maka berarti karyawan tidak puas.
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Sedangkan Howell dan Dipboye (dalam Munandar, 2001) memandang

kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak

sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek pekerjaannya. Dengan kata lain

kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya.

Senada dengan hal itu Siagian (2011) menyatakan bahwa kepuasan kerja

merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang bersifat positif maupun

bersifat negatif tentang pekerjaannya.

Sementara Wexley dan Yukl (dalam As'ad, 2004) berpendapat bahwa

kepuasan kerja ialah “is the way an employee feels about his her job”. Ini

berarti kepuasan kerja sebagai perasaan seseorang terhadap pekerjaan.

Kemudian hal ini sejalan dengan pendapat Vroom mengatakan bahwa

kepuasan kerja adalah refleksi dari job attitude yang bernilai positif.

Menurut Spector (1996) kepuasan kerja adalah variabel sikap yang

menggambarkan bagaimana seseorang merasakan pekerjaannya secara

keseluruhan serta berbagai aspek-aspek dari pekerjaan tersebut. Dengan kata

lain kepuasan kerja yaitu suatu kondisi dimana seseorang suka (puas) atau

tidak suka (tidak puas) dengan pekerjaannya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Blum (dalam Anoraga, 2001), bahwa

kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa

sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan

sosial individu diluar kerja.

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan

mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan,

dan prestasi kerja (Hasibuan, 2003). Sedangkan Robbins (2008) menjelaskan

bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap umum seorang individu terhadap
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pekerjaannya. Ini berarti penilaian (assesment) seorang karyawan terhadap

betapa puas atau tak puas akan pekerjaannya merupakan penjumlahan yang

rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang diskrit (terbedakan dan terpisahkan

satu sama lain).

Menurut Rivai (2006) kepuasan kerja adalah bagaimana orang

merasakan pekerjaan dan aspek-aspeknya. Dengan demikian, kepuasan

merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya

senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja.

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Ketika seorang merasakan kepuasan

dalam bekerja tentunya dia akan berupaya semaksimal mungkin dengan

segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas

pekerjaannya. Dengan demikian produktivitas dan hasil kerja karyawan akan

meningkat secara optimal (Laziefuna, 2009).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja adalah perasaan senang karyawan atau pegawai terhadap

berbagai aspek dalam pekerjaannya ini mengartikan bahwa kepuasan kerja itu

sebagai hasil interaksi dengan lingkungan kerjanya termasuk tata ruang tempat

bekerja. Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda

sesuai dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan

karena adanya perbedaan pada masing-masing individu.

2. Dimensi-dimensi Kepuasan Kerja

Luthans (2006) menyatakan bahwa ada enam dimensi  dalam kepuasan

kerja, yaitu :
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a. Pekerjaan itu sendiri, sejauhmana tugas kerja dianggap menarik dan

memberikan kesempatan untuk maju atau belajar, dalam hal ini ada

tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan

kemampuan dan menerima tanggungjawab selama kerja.

b. Gaji atau upah, yaitu jumlah yang diterima meliputi besar gajinya,

kesesuaian antara gaji dengan pekerjaan.

c. Kesempatan promosi, yaitu yang berhubungan dengan masalah kenaikan

jabatan, kesempatan untuk maju dan pengembangan karir.

d. Pengawasan, yaitu termasuk didalamnya hubungan antara karyawan

dengan atasan, pengawasan kerja dan kualitas kerja.

e. Rekan kerja, yaitu sejauhmana hubungan sesama karyawan.

f. Kondisi kerja, yaitu yang menyangkut dengan suasana kerja yaitu

peralatan kerja, ventilasi, tata ruang dan sebagainya. Menurut Frame

(2004) kondisi kerja didefinisikan sebagai tempat karyawan bekerja,

instrumen kerja, pekerjaan itu sendiri, kebijakan organisasi, dan aturan

organisasi. Arnold dan Feldman (1996) menambahkan faktor-faktor

seperti suhu, pencahayaan, ventilasi, kebersihan, kebisingan, jam kerja,

dan sumber daya dipromosikan sebagai bagian dari kondisi kerja.

Karyawan mungkin merasa bahwa kondisi kerja yang buruk hanya akan

memprovokasi kinerja negatif, karena pekerjaan mereka secara mental dan

fisik menuntut. Menurut Baron dan Greenberg (2003) pekerja akan lebih

menginginkan kondisi kerja yang akan menghasilkan kenyamanan fisik

yang lebih nyamanan. Tidak adanya kondisi kerja seperti itu, dapat

berdampak buruk pada mental pekerja dan kesejahteraan fisik (dalam

Parvin dan Kabir, 2011)
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dimensi-dimensi kepuasan

kerja diatas yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan kerja pada

pegawai meliputi: pekerjaan itu sendiri, gaji yang sesuaian dengan pekerjaan,

kesempatan promosi, pengawasan kerja, selanjutnya rekan kerja, yang terakhir

adalah kondisi kerja

3. Teori Kepuasan Kerja

Banyak teori tentang kepuasan kerja, diantaranya adalah Teori

Pertentangan (Discrepancy Theory). Teori ini pertama kali dipelopori oleh

Porter pada tahun 1961, Porter mengukur kepuasan kerja seseorang dengan

menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang

dirasakannya (dalam As'ad, 2008).

Locke (dalam Munandar, 2001) menyatakan bahwa kepuasan atau

ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan

penimbangan dua nilai, yang pertama yaitu pertentangan yang dipersepsikan

antara apa yang diinginkan seorang individu  dengan apa yang menurut

perasaan atau persepsinya telah diperoleh atau dicapai melalui pekerjaan dan

yang kedua pentingnya apa yang diinginkan bagi individu.

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah

jumlah dari kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan

derajat pentingnya aspek pekerjaan bagi individu. Misalnya untuk seorang

tenaga kerja, satu aspek dari pekerjaannya (misalnya: tata ruang kerja (layout)

sangat penting, lebih penting dari aspek-aspek pekerjaan lain (misalnya

penghargaan), maka untuk tenaga kerja tersebut tempat kerja harus difasilitasi

lebih baik dari pada penghargaan (Munandar, 2001)
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Menurut Locke seseorang individu akan merasa puas atau tidak puas

merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung bagaimana mempersepsikan

adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginannya dan hasil

keluarnya. Ruangan yang tertata dengan baik akan menunjang kepuasan

tenaga kerja yang menikmati kenyamanan dalam bekerja, tetapi tidak akan

menunjang kepuasan kerja seorang tenaga kerja lain yang merasa tidak

menikmati kenyamanan dalam ruangannya.

Teori diatas mendasari tentang pencapaian kepuasan kerja karyawan

yang melakukan suatu pekerjaan didalam ruang kerjanya. Semakin tinggi

tingkat kenyamanan dalam melakukan pekerjaan maka semakin tinggi pula

orang tersebut merasakan kepuasan atas pekerjaan yang dicapainya.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Luthans (2006) menyatakan bahwa ada enam faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut:

a. Pekerjaan itu sendiri, sejauhmana tugas kerja dianggap menarik dan

memberikan kesempatan untuk maju atau belajar, dalam hal ini ada

tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan

kemampuan dan menerima tanggungjawab selama kerja.

b. Gaji atau upah, yaitu jumlah yang diterima meliputi besar gajinya,

kesesuaian antara gaji dengan pekerjaan.

c. Pengawasan, yaitu termasuk didalamnya hubungan antara karyawan

dengan atasan, pengawasan kerja dan kualitas kerja.

d. Kesempatan promosi, yaitu yang berhubungan dengan masalah kenaikan

jabatan, kesempatan untuk maju dan pengembangan karir.
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e. Rekan kerja, yaitu sejauhmana hubungan sesama karyawan.

f. Kondisi kerja, yaitu yang menyangkut dengan suasana kerja yaitu

peralatan kerja, ventilasi, tata ruang dan sebagainya.

Luthan (dalam Tella, Yeni, dan Popoola, 2007) menambahkan bahwa

ada tiga faktor penting untuk kepuasan kerja, yaitu:

1. Kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi pekerjaan.

Karena itu tidak dapat dilihat, itu hanya dapat disimpulkan.

2. Kepuasan kerja sering ditentukan oleh seberapa baik hasil memenuhi atau

melebihi harapan. Misalnya jika organisasi peserta merasa bahwa mereka

bekerja jauh lebih sulit daripada yang lain di departemen tetapi menerima

imbalan yang lebih sedikit mereka mungkin akan memiliki sikap negatif

terhadap pekerjaan, bos dan atau rekan kerja. Di sisi lain, jika mereka

merasa mereka diperlakukan dengan sangat baik dan dibayar secara adil,

mereka cenderung memiliki sikap positif terhadap pekerjaan.

3. Kepuasan kerja mewakili beberapa sikap terkait yang merupakan

karakteristik yang paling penting dari pekerjaan tentang yang orang

memiliki respon yang efektif.

B. Persepsi Tentang Tata Ruang Kerja (layout)

1. Definisi Persepsi

Robbins (2008) mengemukakan persepsi adalah proses yang

digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam

rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Senada dengan hal itu
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menurut Luthans (2006) persepsi itu adalah lebih komplek dan luas sangat

tergantung dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi suatu interaksi yang

sulit dari kegiatan seleksi, penyusunan dan penafsiran.

Sementara 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.

Sementara Leavit (2006) menjelaskan persepsi (perception) dalam arti

sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu.

Sebaliknya dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian mengenai

bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Definisi selanjutnya dari Sarwono (2010) mendefinisikan persepsi

dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami.

Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan,

pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya alat untuk memahaminya

adalah kesadaran atau kognisi. Senada dengan hal itu King (2010)

mendefinisikan persepsi adalah proses otak dalam mengatur dan

menginterpretasikan informasi sensori dan memberikan makna.
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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 (Thoha, 2005).

Dari beberapa defenisi persepsi diatas, dapat disimpulkan bahwa

persepsi adalah proses kognitif seseorang dalam memperoleh berbagai

informasi dan menginterpretasikan informasi tersebut sehingga memiliki arti

melalui alat indera.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Setiap individu mungkin dapat memandang suatu hal dengan

mempersepsikannya secara berbeda. Perbedaan persepsi antara individu

dengan orang lain dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan pemaknaan

terhadap objek di lingkungan organisasinya.

Robbins (2008) mengatakan ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi

persepsi, yaitu:

a. Pelaku Persepsi yaitu ketika individu memandang ke objek tertentu dan

mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, maka penafsiran itu sangat

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi tersebut.

Diantara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap,

kepribadian, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu dan

harapan.
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b. Target (Objek), dimana karakteristik-karakteristik objek yang akan diamati

dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Orang yang banyak bicara

berkemungkinan mendapatkan perhatian yang lebih dikelompok tertentu

dan pada mereka yang pendiam.

c. Situasi yaitu konteks dimana kita melihat objek atau peristiwa tertentu

juga penting. Waktu ketika objek atau peristiwa tertentu terlihat dapat

mempengaruhi perhatian, seperti lokasi, cahaya, suhu udara, atau

sejumlah faktor situasi lainnya.

Thoha (2005) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi persepsi yaitu faktor dari luar (external set factors) dan faktor

dari dalam (internal set factors). Adapun faktor-faktor dari luar terdiri dari

pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar antara lain: intensitas, ukuran,

keberlawanan, pengulangan, gerakan dan hal-hal yang baru. Sedangkan

faktor-faktor dari dalam yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu

sendiri, antara lain: prosesbelajar (learning), motivasi dan kepribadian.

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan faktor-faktor yang

mempengaruhi persepsi adalah:

a. Karakteristik pribadi, dimana berkaitan dengan motivasi individu itu

sendiri, pengalaman-pengalaman dan kepribadiannya.

b. Objek yang dipersepsi, apa yang diperlihatkan oleh objek kepada pihak

luar. Antara lain bentuk, intensitas, gerakan, ukuran, bunyi, frekuensi dan

kekontrasan yang terdapat pada objek yang dipersepsi.

c. Faktor luar atau situasi, unsur-unsur lingkungan yang berupa cahaya,

lokasi atau suhu di lingkungan objek yang dipersepsi.
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3. Definisi Tata Ruang Kerja (layout)

Terry (dalam Gie, 2000) menyatakanbahwa tata ruang kerja (layout)

adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan tentang

penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan

yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan

kerja perkantoran dengan biaya yang layak.

Selanjutnya Quible (dalam Sukoco, 2007) menjelaskan bahwa tata

ruang kerja (layout) adalah penggunaan ruang secara efektif serta mampu

memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan,

maupun memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata ruang kerja (layout) adalah

penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan ruangan

secara terperinci dengan susunan yang praktis dan biaya yang layak yang

dianggap mampu memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan

yang dilakukan dan memberikan kesan yang mendalam bagi pegawai.

Menurut Quible (dalam Sukoco, 2007), ada beberapa faktor yang harus

diperhatikan agar terciptanya tata ruang kerja yang efektif, antara lain:

1. Tugas pegawai. Jenis tugas dan tingkat otonomi yang dimiliki pegawai

akan mempengaruhi penggunaan jenis fasilitas kantor yang dibutuhkan

guna mengoptimalkan kinerja mereka.

2. Arus kerja. Analisis arus kerja (work-flow) dengan mengacu pada

pergerakan informasi dan tugas secara horizontal atau vertikal tentunya

sangat diperlukan dalam perancangan layout.

3. Bagan organisasi. Ketika arus kerja berlangsung secara vertikal, bagan

organisasi akan menggambarkan rentang wewenang masing-masing

anggota organisasi.
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4. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja dimasa datang. Menjelaskan sebarapa

luas area yang dibutuhkan jika organisasi akan melakukan perluasan atau

pengurangan di masa depan.

5. Jaringan komunikasi. Analisis bentuk interaksi maupun media yang

digunakan untuk berkomunikasi (telepon, e-mail, surat, tatap muka, dan

lain-lain) yang dilakukan oleh pegawai maupun departemen sangat

membantu dalam perancangan layout kantor. Semakin tinggi frekuensi

hubungan yang dilakukan akan semakin dekat ruangannya.

6. Departemen dalam organisasi. Banyak perusahaan mengelola kantornya

berdasarkan fungsi, terutama departemen yang berpengaruh terhadap

keputusan penempatan ruang kerja yang biasanya ditetatapkan berdasarkan

arus kerja di antara mereka.

7. Kantor publik dan privat. Pada masa lalu, penggunaan kantor privat akan

menunjukkan prestise dan status organisasi di mata masyarakat. Namun,

pemanfaatan kantor sekarang  lebih mengarah pada pemakaian kantor

bersama, karena biaya pengoprasian kantor privat yang mahal; sulitnya

mengontrol sejumlah pegawai yang bersifat teknis (cleaning service,

security, jaringan komunikasi, dan sebagainya); sulitnya mengubah layout

bila diperlukan; penataan cahaya maupun AC lebih sulit dilakukan

dibandingkan dikantor terbuka yang tentunya akan menghambat

komunikasi yang efektif; dan yang paling berpengaruh adalah karena

lingkup kerja organisasi semakin luas.

8. Kebutuhan ruang. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan ruangan

minimum yang dibutuhkan oleh pegawai adalah pegawai yang
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membutuhkan peralatan dalam melaksanakan tugasnya akan

membutuhkan ruangan yang lebih besar dibandingkan yang tidak. Yang

kedua, jenis peralatan maupun tanggung jawab masing-masing pegawai

akan mempengaruhi kebutuhan ruang kerjanya.

9. Pertimbangan keamanan. Pada dasarnya, desain dan layout kantor

memfasilitasi pergerakan pegawai dari satu arae ke area yang lain.

Perencanaan tersebut harus dapat membuat pegawai bergerak secara

mudah tanpa terhambat, dan sebaliknya lorong tempat pegawai bergerak

tidak diisi oleh furnitur atau peralatan yang dapat menghalangi.

10. Pembiayaan ruang perkantoran. Dapat dikatakan bahwa investasi

perusahaan dalam ruang kantor melebihi investasinya di bidang SDM, di

mana hubungan positif dari keduanya sangat dibutuhkan.

Selanjutnya peneliti mengambil kesepuluh faktor tersebut sebagai

indikator persepsi tentang tata ruang kerja (layout) yang dijadikan sebagai

landasan dalam penyusunan kuisioner.

a. Azas-Azas Tata Ruang Kerja

Richard Muther (dalam Gie, 2000) merumuskan 6 asas pokok tata

ruang kerja yang baik. Beberapa asas tersebut yaitu:

1) Asas mengenai jarak terpendek. Dalam asas ini suatu tataruang yang

baik ialah tataruang yang memungkinkan proses penyelenggaraan

suatu pekerjaan dapat ditempuh dengan jarak sependek mungkin.

2) Asas mengenai rangkaian kerja. Dalam asas ini tataruang yang baik

ialah menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut

rangkaian yang sejalan dengan urut-urutan penyelesaian pekerjaan
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yang bersangkutan. Asas ini merupakan kelengkapan daripada asas

jarak terpendek. Jarak terpendek tercapai kalau para pekerja atau alat-

alat ditaruh berderet-deret menurut urutan proses penyelesaian

pekerjaan tersebut. Menurut asas ini suatu pekerjaan harus senantiasa

bergerak maju dari permulaan dikerjakan sampai selesai, tidak ada

gerak mundur atau menyilang. Hal ini tidak berarti bahwa jalan yang

ditempuh harus selalu berbentuk garis lurus. Yang terpenting ialah

proses itu selalu mengarah maju ke muka menuju ke penyelesaian.

3) Asas mengenai penggunaan segenap ruang. Suatu tata ruang yang baik

ialah yang mempergunakan sepenuhnya semua ruang yang ada. Ruang

itu tidak hanya yang berupa luas lantai saja (ruang datar), melainkan

juga ruang yang vertikal ke atas maupun ke bawah sehingga

kemungkinan kecil untuk ruang yang tidak terpakai.

4) Asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Suatu tata ruang yang

baik ialah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tidak

terlampau sukar atau tidak memakan biaya yang besar.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai

objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka variabel yang akan diteliti.

Kerangka berfikir digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu.

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan

sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin banyak aspek-aspek dalam

pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi tingkat

kepuasan yang dirasakannya, dan sebaliknya (As'ad, 2008). Senada dengan hal itu

menurut Sopiah (2008) menyatakan kepuasan kerja merupakan suatu tanggapan

emosional seseorang terhadap situasi dan kondisi tempat kerja. Tanggapan

emosional bisa berupa perasaan puas (positif) atau tidak puas (negatif). Bila

secara emosional puas berarti kepuasan kerja tercapai dan sebaliknya bila tidak

maka berarti karyawan tidak puas.

Persepsi tentang tata ruang kerja

(layout)

1. Tugas pegawai

2. Arus kerja

3. Bagan organisasi

4. Proyeksi kebutuhan tenaga

kerja di masa datang

5. Jaringan komunikasi

6. Daperteman dalam organisasi

7. Kantor publik dan privat

8. Kebutuhan ruang

9. Pertimbangan keamanan

10. Pembiayaan ruang

perkantoran.

Kepuasan kerja pegawai

1. Pekerjaan

2. Gaji

3. Promosi

4. Pengawasan kerja

5. Rekan kerja

6. Kondisi atau suasana

kerja
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Menurut Robbins (2008) pegawai dengan tingkat kepuasan kerja tinggi

menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sebaliknya karyawan

yang tidak puas dengan pekerjaannya akan menunjukkan sikap yang negatif.

Ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja atau karyawan dapat diungkapkan kedalam

berbagai macam cara. Misalnya, selain meninggalkan pekerjaan, karyawan dapat

mengeluh, membangkang, mencuri barang milik organisasi, dan menghindari

sebagian dari tanggung jawab pekerjaan mereka.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Mbah dan Ikemefuna (2012)

menyatakan semakin besar kepuasan kerja semakin kecil kemungkinan keinginan

berpindah, sehingga mengkonfirmasikan literatur sebelumnya bahwa seseorang

dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memegang sikap positif terhadap

pekerjaan dan sebaliknya orang yang tidak puas dengan pekerjaan memegang

sikap negatif tentang pekerjaan.

Sedangkan dari penelitian Serrano dan Vieira (2005) menemukan bahwa

kepuasan kerja dianggap sebagai prediktor kuat dari kesejahteraan individu secara

keseluruhan dan ditambah dengan penelitian Gazioglu dan Tansel (2002) bahwa

kepuasan kerja sebagai prediktor yang baik untuk bertahan dipekerjaan atau

keputusan karyawan untuk meninggalkan pekerjaan (dalam Europe, 2007)

Banyak perusahaan berkeyakinan bahwa gaji merupakan faktor utama

yang mempengaruhi kepuasan karyawan. Sehingga ketika perusahaan merasa

sudah memberikan gaji yang cukup, merasakan bahwa karyawannya sudah puas.

Sebenarnya kepuasan kerja tidak mutlak dipengaruhi oleh gaji semata. Banyak

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, diantaranya adalah

kesesuaian pekerjaan, kebijakan organisasi termasuk kesempatan untuk
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berkembang, lingkungan kerja dan perilaku atasan (Sukoco, 2007). Seperti yang

diutarakan oleh Gilmer (dalam As’ad, 2008) tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi kepuasan kerja yang menyangkut tentang kondisi ruang kerja.

Seorang karyawan yang dulunya bekerja dengan tekun dan giat akan merasa

malas dan tidak nyaman melakukan pekerjaannya bila kondisi ruang kerjanya

tidak teratur dan tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah ruang kerja.

Selanjutnya dimensi kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Luthans

(2006) yang akan menjadi landasan dalam mengukur tingkat kepuasan kerja

pegawai dalam penelitian ini adalah pekerjaan itu sendiri, gaji yang sesuai dengan

pekerjaan, kesempatan promosi yang berhubungan dengan masalah kenaikan

jabatan, pengawasan kerja dan kualitas kerja yang menghubungan antara

karyawan atau pegawai dengan atasan, selanjutnya rekan kerja, yang terakhir

adalah kondisi kerja yang menyangkut dengan suasana kerja yaitu peralatan kerja,

ventilasi, tata ruang (layout) dan sebagainya.

Kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi pegawai mengenai seberapa baik

pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Pada hakikatnya persepsi

adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami

informasi tentang lingkungannya, baik dari 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

(Thoha, 2005)

Menurut Davidoff bahwa setiap karyawan memiliki persepsi yang

berbeda-beda dalam menyikapi kondisi tata ruang kerjanya. Keadaan tersebut
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memberikan gambaran bahwa persepsi itu bersifat individual (dalam Walgito,

2003). Apabila pegawai memiliki persepsi yang baik terhadap kondisi tata ruang

kerjanya, maka pegawai cenderung akan menerima hal tersebut sebagai sesuatu

yang menyenangkan. Sebaliknya, bila pegawai memiliki persepsi yang buruk

terhadap kondisi tata ruang kerjanya, maka pegawai cenderung akan menerima hal

tersebut sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan.

Faktor penting yang turut menentukan kelancaran kerja dan menimbulkan

kepuasan bekerja bagi para pegawai adalah tata ruang kerja (layout) (Gie, 2000).

Tata ruang kerja (layout) yaitu suatu sistem penataan ruang kerja yang digunakan

untuk melaksanakan pekerjaan kantor atau melaksanakan aktivitas ketatausahaan

supaya mencapai tujuan dengan cara sehemat-hematnya atau seefisien mungkin

atau dapat disimpulkan penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan ruang dan

penggunaan secara terperinci dari sebuah ruang untuk penggunaan suatu susunan

yang praktis dari faktor-faktor bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya

yang sehemat-hematnya.

Menurut Maryati (dalam Laziefuna, 2009) tata ruang kerja (layout) akan

sedikit banyak mempengaruhi fisik maupun psikologis pegawai ketika melakukan

pekerjaannya. Tata ruang kerja (layout) yang baik akan membuat para pekerja

merasa nyaman. Jika pekerja atau karyawan merasa nyaman dalam bekerja bisa

dipastikan produktivitas akan meningkat. Kelancaran aktivitas pekerjaan kantor,

rasa kepuasan karyawan dan pelanggan sangat ditentukan oleh penataan ruang

kantor. Semakin baik tata ruangnya (layout), semakin memberikan rasa aman dan

nyaman dalam bekerja serta meningkatkan produktivitas kerja.
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Didukung oleh penelitian yang dilakukan Laziefuna (2009) pada karyawan

di Kantor Pemerintah Kota Kediri. menyatakan bahwa terdapat hubungan yang

signifikan antara tata ruang kerja (layout) dengan kepuasan kerja karyawan.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Fadhli (2007) menyatakan ada hubungan

yang sangat signifikan antara persepsi terhadap kondisi fisik lingkungan kerja

seperti tata ruang kerja dengan kepuasan kerja pada perawat Rumah Sakit Jiwa

Tampan Pekanbaru, dengan arah hubungan yang positif.

Aspek persepsi tentang tata ruang kerja (layout) teori dari Quible (dalam

Sukoco, 2007) aspeknya adalah tugas pegawai, arus kerja, bagan organisasi,

proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa datang, jaringan komunikasi, daperteman

dalam organisasi, kantor publik dan privat, kebutuhan ruang, pertimbangan

keamanan dan pembiayaan ruang perkantoran. Sedangkan dimensi kepuasan kerja

pegawai dari teori Luthan (2006) dimensinya adalah pekerjaan, gaji, promosi,

pengawasan kerja, rekan kerja dan kondisi atau suasana kerja.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, hipotesis yang

diajukan dalam penelitian adalah “ada hubungan antara persepsi tentang tata

ruang kerja (layout) dengan kepuasan kerja pegawai”


