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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk kerja, manusia mempunyai kecenderungan untuk

melakukan pekerjaan ataupun mempunyai kecenderungan untuk menyukai

pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan tersebut tidaklah sama antara yang satu

dengan yang lainnya, namun pada intinya pekerjaan yang dilakukan seseorang

erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dirinya. Jika seseorang dapat

memenuhi kebutuhannya ia akan mempunyai kinerja yang baik dalam

pekerjaannya. Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi

perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang

tidak stabil. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan

merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk

mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas

kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Kinerja merupakan perilaku organisasi yang secara langsung berhubungan

dengan produksi barang atau penyampaian jasa. Informasi tentang kinerja

organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting digunakan untuk

mengevaluasi apakah proses kinerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah

sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam

kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada

yang mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya. Kinerja sebagai
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hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu

organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan

organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006).

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000). Sedangkan menurut Hasibuan

(2002) kinerja merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kemampuan seorang

pegawai dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar yang telah ditentukan

oleh organisasi kepada pegawai sesuai dengan job description-nya.

Tugas dan jabatan yang kurang sesuai dengan kemampuan dan minat

karyawan akan memberikan hambatan dalam kinerja yang menimbulkan frustrasi,

ketegangan yang sering sekali menjelma dalam sikap dan tingkahlaku agresif,

terlalu banyak kritik, memberontak atau perilaku yang lainnya (Anoraga (2005).

Menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006) kinerja karyawan merupakan

hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas

berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang

baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi

yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal

tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil.

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan
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tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja

sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Masalah kinerja karyawan dijumpai dibanyak perusahaan, begitu pula

terjadi di PT. Kokonako Indonesia yang merupakan salah suatu perusahaan besar

di Tembilahan yang bergerak di bidang eksploitasi minyak kelapa. PT. Kokonako

Indonesia yang berpusat di Medan Sumatera Utara telah mendirikan industri

kelapa terpadu. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang mampu

mengerakkan perekonomian dan perindustrian di Tembilahan dan diberi tanggung

jawab dan wewenang untuk merekrut karyawan dari daerah di Tembilahan.

Perusahaan ini dalam menjalankan organisasinya tidak terlepas dari permasalahan

yang dialaminya baik dari segi karyawan dan perusahaan itu sendiri.

Faktor utama penyebab rendahnya mutu kinerja adalah kondisi karyawan

yaitu kualifikasinya tidak layak atau bekerja tidak sesuai bidang keahliannya.

Tantangan yang terkait dengan mutu karyawan mencakup tantangan pribadi,

kompetensional pribadi maupun keterampilan karyawan dalam melaksanakan

tugasnya. Gejala terjadinya permasalahan kinerja karyawan pada PT. Kokonako

Indonesia terlihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan November

2013, hasil menunjukkan kinerja karyawan menurun, diantaranya adalah

kurangnya kualitas dan kuantitas kerja karyawan sehingga pencapaian target yang

telah ditetapkan perusahaan tidak tercapai.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada PT. Kokonako Indonesia

pada tanggal 26 November 2013, peneliti temukan 11 karyawan yang tidak tepat
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waktu dalam masuk jam kerja, kurangnya karyawan untuk mampu efektif dalam

bekerja terlihat dari masih ada karyawan yang bergurau pada saat pekerjaan

berlangsung, menurunnya keinginan karyawan untuk mandiri dalam mencapai

prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga

kurang mentaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman

sekerja yang juga menurun semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus

dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik.

Gambar 1.1
Tingkat Absensi Karyawan Periode Januari – Oktober 2013
PT. Kokonako Indonesia
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Kinerja karyawa yang rendah juga dapat terlihat dari tanggungjawab,

disiplin, kemampuan kerja dan hasil yang dicapai kurangmendukung pencapaian

tujuan perusahaan. Rendahnya kinerja karyawan ii dapat dilihat dari Laporan

Standar Kerja Individual (SKI) yang peneliti peroleh selama kurun waktu lima

tahun terakhir. Hal yang diukur adalah kompetensi, pengembangan diri,
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pengembangan staf, disiplin, dan perbaikan kesinambungan. Hasil dari

pengukurantersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Persentase Standar Kerja Individual
PT. Kokonako Indonesia tahun 2008-2012
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 22

Oktober 2013 terhadap sepuluh orang karyawan pabrik PT Kokonako Indonesia,

diperoleh data bahwa delapan dari sepuluh karyawan mengeluh kurang

memadainya peralatan di pabrik yaitu hanya terdapat satu peralatan untuk dua

orang karyawan bergantian, selain itu pengerjaan dilakukan secara manual seperti

pemecahan tempurung kelapa, pencucian buah, pemarutan daging kelapa, dan

pengepakan (packing). 6 orang karyawan mengeluh mengenai pembayaran uang

tunjangan yang sering terlambat, dan berdasarkan data absensi karyawan ternyata

ke 6 orang karyawan tersebut sering mengalami keterlambatan masuk kerja.
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Menurut Porter dan Steers (dalam Yanidrawati, Susilaningsih & Somantri,

2012) bahwa ketidakhadiran atau datang terlambat lebih spontan sifatnya sehingga

bisa saja mencerminkan ketidakpuasan kerja. Selain itu di perusahaan belum ada

promosi yang berhubungan dengan peningkatan karir untuk karyawan yang

berprestasi. Kondisi tersebut menyebabkan masalah peningkatan kepuasan kerja

menjadi skala prioritas pada PT Kokonako Indonesia. Oleh karena itu faktor

internal karyawan yaitu kepuasan kerja yang berpengaruh terhadap kinerja

karyawan menjadi penting untuk diteliti.

Menurut Gibson, (dalam Yanidrawati, Susilaningsih & Somantri, 2012) ada

tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu: (1) faktor individu, meliputi

kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat

sosial, dan demografi seseorang, (2) faktor psikologi, meliputi persepsi, peran,

sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja, (3) faktor organisasi, meliputi

struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan. Jadi,

berdasarkan teori tersebut apabila kepuasan kerja yang merupakan faktor

psikologi dapat tercapai akan dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen yang cukup penting dalam

organisasi, hal ini disebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja.

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Davis (Mangkunegara, 2000) yang

menyatakan bahwa: “Job satisfaction is the favorableness or unfavorableness

with employees view their work and their job performance”. Kepuasan kerja

berkaitan dengan kesukaan atau ketidaksukaan pegawai dalam melihat

pekerjaannya dan bagaimana mereka menampilkan kinerjanya dalam bekerja.
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Ostroff (dalam Kusumawati, 2008) mengemukakan bahwa kepuasan kerja

mempunyai hubungan yang signifikan dengan kinerja, selanjutnya karyawan yang

merasa terpuaskan terhadap pekerjaan biasanya bekerja lebih keras dan lebih baik

dibadingkan karyawan yang mengalami stres dan tidak terpuaskan terhadap

pekerjaaannya. Kepuasan dan sikap karyawan merupakan hal yang penting dalam

menentukan perilaku dan respon terhadap pekerjaannya, melalui ini organisasi

yang efektif dapat tercapai. Ostroff (dalam Kusumawati, 2008) menjelaskan

bahwa karyawan yang merasa puas, berkomitmen dan dapat menyesuaikan diri

dengan baik untuk menanggulangi risiko dalam bekerja akan dapat memenuhi

tujuan organisasi, serta karyawan mampu memberikan pelayanan sepenuh hati

pada organisasi dengan meningkatkan kinerja akan mampu mendukung efektivitas

organisasi dibandingkan dengan pekerjaan yang tidak puas.

Karyawan yang mempunyai kepuasan terhadap pekerjaannya akan dapat

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, yang pada akhirnya

membawa kesejahteraan bersama bagi karyawan dan perusahaan. Pendapat di atas

sesuai dengan pendapat Anoraga (2005) yang mengatakan bahwa syarat untuk

mendapatkan kinerja bagi seorang karyawan adalah bahwa tugas dan jabatan yang

dipegangnya itu sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

Berdasarkan uraian fenomena di atas dan melihat pentingnya kepuasan dan

kinerja bagi karyawan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian

dengan judul: “Hubungan Kepuasan kerja dengan Kinerja Karyawan PT.

Kokonako Indonesia”.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan  pada latar belakang, rumusan masalah

penelitian ini adalah apakah ada hubungan kepuasan kerja dengan kinerja

karyawan PT. Kokonako Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepuasan

kerja dengan kinerja karyawan PT. Kokonako Indonesia.

D.  Keaslian Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan tema yang di bahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Aan Qurrorul’aini (2011) meneliti pengaruh kepuasan kerja dan disiplin

kerja terhadap kinerja karyawan Muslim. Terdapat dua variabel yang sama-

sama diteliti, namun peneliti dalam penelitian ini tidak mengungkap disiplin

kerja karyawan. Penelitian Aan Qurrorul’aini menggunakan teknik yang

berbeda dimana menggunakan analisis regresi liner berganda untuk

memprediksi kinerja karyawan. Sedangkan peneliti hanya menggunakan

teknik korelasi product moment untuk melihat hubungan kedua variabel.

2. Suprayitno dan Sukir (2007), pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja dan

loyalitas karyawan terhadap kinerja karyawan. Hanya terdapat satu variabel

yang sama-sama diteliti. Sedangkan peneliti membahas hubungan antara

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Kokonako Indonesia.

Sebagaimana di atas, penelitian Suprayitno dan Sukir menggunakan teknik
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yang berbeda yaitu analisis regresi ganda untuk memprediksi kinerja

variabel. Sedangkan peneliti hanya menggunakan teknik korelasi product

moment untuk melihat hubungan kedua variabel.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dalam ilmu Psikologi Industri

dan Organisasi terutama kajian tentang hubungan kepuasan kerja dengan kinerja

karyawan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberi informasi kepada perusahaan untuk dijadikan

permasalahan ini masukan dalam evaluasi tentang penyediaan sarana yang

dibutuhkan karyawan dalam hal program pengembangan kepuasan kerja untuk

meningkatkan kinerja karyawan.


