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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kepuasan kerja banyak yang tidak tercapai pada karyawan di sebuah 

perusahaan. Tidak jarang para pemimpin tidak mengetahui faktor-faktor penyebab 

ketidakpuasan sehingga karyawan merasa tidak puas dalam bekerja. Banyak 

perusahaan mengalami masalah pada kepuasaan karyawannya mulai dari insetif yang 

kurang, tempat kerja yang kurang nyaman hingga masalah kenaikan jabatan 

karyawan apabila dibiarkan maka akan terjadi tingkat turnover yang sangat tinggi. 

Kepuasan kerja sering ditunjukkan oleh karyawan dengan caranya menyukai 

pekerjaan itu sendiri serta tingkat keasikannya dalam menjalankan pekerjaan, 

umumnya dapat dinyatakan bahwa kepuasan kerja adalah rasa nyaman dan hubungan 

yang positif antara sesama karyawan (Bakotic, 2013:52). Kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai kenikmatan karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan 

mereka, hal ini dianggap sebagai faktor penting karena dapat berhubungan langsung 

dengan stres, turnover, absensi (Brown, 2010:21). Kepuasan kerja dapat memberikan 

rasa yang menyenangkan dan gembira dalam menjalankan pekerjaan, selain itu 

terpeliharanya kepuasan kerja akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan 

penuh semangat dan akhirnya akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan (Anas, 2013:87). Kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dan kinerja organisasi secara keseluruhan (Anugrah, 2013:32). Kepuasan 

kerja merupakan suatu keadaan yang dirasakan karyawan sebagai hasil analisa dari 

pekerjaannya. 
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Menurut Nugroho (2013) kepuasan kerja dapat menurunkan tingkat perputaran 

karyawan dan meningkatkan prestasi kerja, kepuasan kerja sangat penting untuk 

diteliti yang nantinya akan berdampak  kepada  perusahaan.  Orang  yang  

mengungkapkan  kepuasaan  yang  tinggi  dalam pekerjaannya cenderung lebih 

produktif, mempunyai keterlibatan yang tinggi dan kecil kemungkinannya dalam 

mengundurkan diri dibandingkan dengan  karyawan  yang merasakan kepuasan yang 

kurang (Sowmya, 2011:65). Ketidakhadiran pekerja dalam tempat kerja dapat 

disebabkan beberapa faktor salah satunya faktor ketidakpuasan karyawan (Obasan, 

2011). Kepuasan kerja merupakan bangunan undimensional, dimana seseorang 

memiliki kepuasan umum dan ketidakpuasan dalam bekerja (Peltier, 2009). Rose 

(2010) mengatakan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi cenderung 

pengaruhi satu sama lain. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja karena 

kepuasan kerja memainkan peranan yang penting dalam pengembangan perusahaan 

untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja karyawan (Ahmed, 2012:45). Seseorang 

dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap positif terhadap 

pekerjaannya, dan cendrung lebih produktif (Yee, 2008:63). 

CV. Farrabel Jati Furniture merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

supplier dan Manufacturer Furniture, Mebel Kerajinan, Furniture Rotan, Kaligrafi, 

Relief, Patung & Handicraft Jepara. Kami berlokasi di Krasak Rt 01/05 Pecangaan 

Kab. Jepara Lokasi produksi yang dekat dengan pesisir pantai Jepara sangat cocok 

untuk produksi Furniture utamanya adalam proses pengeringan kayu. Berada di 

Jepara sebagai pusat furniture yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

produsen dan penjual furniture tentunya dalam menentuan harga melihat kondisi 

persaingan diantara penjual lainnya. 
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Karyawan yang loyal dan produktif terjadi apabila terbangunnya rasa kepuasan 

dari dalam diri karyawan, terhadap pekerjaannya, atasannya, peralatan dan fasilitas 

serta variabel-variabel lainnya. Banyak terjadi karyawan ditekan untuk bekerja demi 

mencapai target-target tertentu, namun tidak  didukung dengan peralatan atau sarana, 

otoritas, bimbingan atasan, sehingga hasilnya berdampak kepada buruknya proses 

dan tentunya hasil akhir (produk) yang dijadikan. Banyak perusahaan yang 

menekankan kepada kepuasan, tanpa banyak melihat bahwa salah satu kunci sukses 

dalam mencapai kesuksesan perusahaan adalah kepuasan kerja karyawan (Satriawan, 

2012). 

Manajemen CV. Farrabel Jati Furniture slaughterhouse division sangat 

menyadari akan arti dan pentingnya pengembangan sumberdaya manusia 

pengembangan pengetahuan, keterampilan, pelatihan, kemampuan manajerial, teknik 

komunikasi merupakan usaha manajemen untuk pengembangan sumberdaya manusia 

di lingkungan perusahaan yang dapat diandalkan. Langkah-langkah strategis tersebut 

bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga karyawan 

nyaman dan bertahan untuk bekerja dan terciptanya tingkat kepuasan kerja karyawan. 

Menurut Rosidah dan Sulistiyani (2013) kepuasan atau ketidakpuasan secara 

individual pegawai secara subyektif berasal dari kesimpulan yang berdasarkan 

perbandingan antara apa yang diterima pegawai dari pekerjaan yang dilakukan 

dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau dipikirkan oleh seseorang. Indikator 

kepuasan kerja diukur melalui upah kerja diterima sudah bisa untuk memenuhi 

kebutuhan, perusahaan memperhatikan kebutuhan minum karyawan saat bekerja, 

Situasi dan lingkungan tempat saya bekerja nyaman, tidak pernah mengalami stress 

dalam bekerja, waktu istirahat selama jam kerja cukup, fasilitas penerangan dan 

ventilasi udara dalam ruangan bekerja sudah memadai, tidak pernah merasa 
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terganggu  dengan orang-orang disekitar pabrik, lingkungan tempat saya bekerja 

merupakan lingkungan yang nyaman dan aman, perusahaan memberikan saya 

jaminan keselamatan dalam bekerja, dalam bekerja merasa nyaman terhadap 

pengawasan yang dilakukan oleh atasan, pengawasan menggunakan alat bantu, 

fasilitas kerja berupa peralatan dan perlengkapan kerja, hubungan kerja dengan 

sesama rekan kerja, dan jaminan kerja. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang maksimalnya koordinasi, 

pembagian waktu, tugas dan tanggungjawab sehingga standar penetapan perusahaan 

belum terlaksana dengan baik. Masalah lain adalah karyawan kurang cekatan dalam 

mengerjakan tugas misalnya dalam menetapkan urutan-urutan tahap demi tahap dari 

rangkaian pekerjaannya. 

Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan 

terhadap kompensasi metode yang digunakan adalah Metode Importance 

Performance Analysist dipilih dalam pengolahan data penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa alat analisis ini merupakan teknik penerapan yang mudah untuk 

mengukur variabel dari tingkat kepentingan dan kepuasan. Berdasarkan tingkat 

kepentingan dan kepuasan untuk memberikan kepuasan terhadap karyawan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul Analisis Tingkat 

Kepuasan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan melalui Analisis Importance 

Performance Analysis (IPA) pada  CV. Farrabel Jati Furniture. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 
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2.1. Lokasi yang merupakan obyek penelitian pada CV. Farrabel Jati 

Furniture. 

2.2. Subyek yang diteliti adalah karyawan pada CV. Farrabel Jati Furniture. 

 

2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan karyawan pada 

variabel : kompensasi yang diberikan perusahaan 

2.4. Penelitian dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. 

 

1.3. Rumusan Permasalahan  

Manajemen CV. Farrabel Jati Furniture sangat menyadari akan arti dan 

pentingnya pengembangan sumber daya manusia pengembangan pengetahuan, 

keterampilan, pelatihan dan kemampuan manajerial, teknik komuniukasi merupakan 

usaha manajemen untuk pengembangan sumber daya manusia di lingkungan 

perusahaan yang dapat diandalkan. Langkah-langkah strategis tersebut bertujuan 

untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis sehingga karyawan nyaman dan 

bertahan untuk bekerja dan terciptanya tingkat kepuasan kerja karyawan. Kepuasan 

atau ketidakpuasan secara individual pegawai secara subjektif berasal dari ksimpulan 

dari pekerjaan yang dilakukan dengan  apa yang diharapkan, diinginkan atau 

dipikirkan oleh orang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

berikut ini. 

1.3.1. Bagaimanakah tingkat kepuasan karyawan terhadap dimensi kinerja 

karyawan di CV. Farrabel Jati Furniture terhadap Variabel Kinerja 

Karyawan? 
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1.3.2. Bagaimanakah posisi masing-masing dimensi kinerja karyawan CV. 

Farrabel Jati Furniture terhadap tingkat kepuasan karyawan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah berikut 

ini. 

1.4.1. Menganalisis tingkat kepuasan karyawan terhadap dimensi kinerja 

karyawan di CV. Farrabel Jati Furniture. 

1.4.2. Menganalisis posisi masing-masing dimensi kinerja karyawan CV. 

Farrabel Jati Furniture terhadap tiungkat kepuasan karyawan. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

1.5.1. Memberikan masukan bagi manajemen CV. Farrabel Jati Furniture 

mengenai prioritas utama kinerja sumberdaya manusia perusahaan 

untuk meningkatkan tingkat kepuasan karyawan. 

1.5.2. Manfaat bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang 

didapat dibangku kuliah dalam dunia kerja dan bahan pustaka penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


