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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang Penelitian 

Semakin bertambah pesat dan persaingan pun semakin ketat sehingga menuntut 

perusahaan agar mampu bertahan dan berkompetisi dengan perusahaan lain. 

Perusahaan diharapkan mampu menggunakan sumber daya manusia dengan baik dan 

benar karena merupakan bagian yang cukup penting dalam pencapaian tujuan 

organisasi baik itu perusahaan besar maupun kecil. Sumber daya manusia merupakan 

salah satu motor penggerak utama bagi setiap operasi perusahaan, sehingga upaya daya 

pengembangan sumber daya manusia tersebut merupakan strategi yang utama untuk 

menegakkan kompetisi global. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kerja karyawan adalah hubungan interpersonal. 

Manusia selalu memerlukan dan berjumpa dengan orang lain dalam kehidupannya. 

Agar bisa diterima dan beradaptasi dengan baik, individu harus berusaha menjalin 

hubungan dengan individu lain. Dalam situasi apapun termasuk dalam lingkungan 

kerja, hubungan interpersonal memegang peranan penting. 

Bagi individu, hubungan interpersonal yang baik dapat menjadi faktor yang 

menentukan kesuksesan karir dan memfasilitasi pekerjaan. Individu juga mendapatkan 

dukungan sosial dari rekan sekerjanya, sehingga dapat mengurangi stres akibat 

tekanan pekerjaan. Hal tersebut dapat berdampak bagi kepuasan individu dan 

kepuasan kerja. Hubungan Interpersonal merupakan Interaksi antara seseorang dengan 

orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi sebagai motivasi untuk 
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bekerjasama secara produktif, sehingga dicapaikepuasan ekonomi, psikologis dan 

sosial (Robbins, 2017:45). 

Kepuasan kerja merupakan suatu penilaian, perasaan atau sikap seseorang atau 

karyawan terhadap pekerjaannya.Berkenaandengan masalah kepuasan kerja karyawan 

tersebut, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan karyawan 

dalam pekerjaannya diantaranya adalah kondisi lingkungan kerja. Mangkunegara 

(2012:174) menunjukkan lingkungan kerja meliputi uraian jabatan yang jelas, 

autoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi, hubungan 

kerja yang harmonis, iklim kerja yang dinamis, peluang karir, dan fasilitas kerja yang 

memadai. Jika itu semua dapat terjalin dengan baik kepuasan bekerja karyawan juga 

meningkat.  

Proses untuk membuat karyawan yang merasakan puas dalam bekerja, pihak 

pimpinan perusahaan harus memastikan bahwa factor hygiene telah memadai seperti 

fasilitas dan alat kerja, keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja, serta hubungan 

antar karyawan. Pimpinan yang menyediakan faktor-faktor hygiene secara memadai 

akan menunjang karyawan mendapatkan kepuasan dalam bekerja maka karyawan 

tersebut akan memberikan yang terbaik yang dapat dilakukan untuk perusahaan. 

Di samping kondisi lingkungan kerja, faktor lain yang berpengaruh terhadap 

ketidakpuasan kerja adalah sistem imbalan atau reward yang dianggap tidak adil 

menurut persepsi karyawan. Karena setiap karyawan akan selalu membandingkan 

antara rasio hasil dengan input dirinya terhadap rasio hasil dengan input orang lain. 

Perlakuan yang tidak sama baik dalam reward maupun punishment merupakan sumber 

kepuasan atau ketidakpuasan karyawan.  
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Sistem penghargaan ini diharapkan memenuhi azas-azas atau prinsip-prinsip 

tertentu yang bisa mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Notoadmojo 

(2008:10) menjelaskan pentingnya kriteria kontribusi (kuantitas dan kualitas) 

maksimal karyawan dalam setiap pekerjaannya berikut dengan kriteria penghargaan  

berdasarkan keterampilan, pendidikan, usaha, dan lain-lain serta perlu adanya upaya 

pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpuasan dari karyawan akibat 

persepsi sistem penghargaan yang dirasa kurang adil. Menurut Wibowo (2017:155), 

penghargaan positif yang diterima oleh manajer dapat berupa reward finansial dan 

non-finansial. Reward finansial merupakan penghargaan yang bersifat eksternal yang 

diberikan kepada pekerja dalam bentuk upah, gaji, bonus, komisi, pension, asuransi 

kecelakaan, dan lain-lain. Sedangkan reward non-finansial merupakan bagian dari 

pekerjaan itu sendiri, seperti, kesempatan promosi, umpan balik positif, pengakuan 

terhadap kepuasan, pemberian tugas-tugas yang menantang, dan pemberian 

kesempatan mengisi peluang peminatan di unit lain yang cukup menarik bagi 

karyawan. 

Tabel z   1.1 

Kondisi z   Lingkunganz   Kerjaz   PT.z   Kudusz   Karyaz   Prima 

No Lingkunganz   Kerjaz   Fisik Kriteria 

1 Penerangan Redup 

2 Siklusz   Udara Kurangz   lancar 

3 Suara Bising 

z   z   Sumberz   :z   Prasurvey,z   2018. 

Berdasarkanz   tabelz   diz   atasz   menunjukkanz   bahwaz   kondisiz   lingkunganz   kerjaz   fisikz   

padaz   PT.z   Kudusz   Karyaz   Primaz   menunjukkanz   bahwaz   peneranganz   padaz   PT.z   Kudusz   Karyaz   

Primaz   diz   beberapaz   bagianz   z   masihz   redup,z   siklusz   udaraz   masihz   kurangz   lancar,z   sertaz   suaraz   
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dalamz   kondisiz   bisingz   disebabkanz   olehz   bisingnyaz   suaraz   mesinz   kerjaz   sertaz   bisimngz   jalanz   

raya. 

Tabel1.2 

Rewardz   PT.z   Kudusz   Karyaz   Prima 

No Jenisz   Reward Kenyataan Harapan 

1 Bonus 10%z   Capaianz   Targetz   Produksi 15%z   Hasilz   kerja 

2 Akomodasiz   

Liburan 

Diberikanz   perz   Desemberz   Rp.z   

351.000,- 

Diberikanz   perz   

Semesterz   

Rp.351.000,- 

Sumberz   :z   PT.z   Kudusz   Karya z   Prima,z   2018. 

Berdasarkanz   tabelz   diz   atasz   menunjukkanz   bahwaz   pemberianz   rewardz   masihz   belumz   

sesuaiz   harapanz   karyawanz   denganz   15%z   hasilz   kerjaz   masihz   denganz   kenyataanz   10%z   capaianz   

targetz   produksiz   disetiapz   bulannya.z   Rewardz   tentangz   akomodasiz   liburanz   diberikanz   sekaliz   

dalamz   setahunz   sebesarz   Rp.z   351.000,-z   sedangkanz   harapanz   karyawanz   masihz   samaz   namunz   

diberikanz   perz   semester.z    

Sedangkanz   permasalahanz   hubunganz   interpersonalz   beberapaz   karyawanz   yangz   

kurangz   empatiz   dalamz   memahamiz   rekanz   kerjaz   ketikaz   mendapatkanz   permasalahanz   kerja,z   

keakrabanz   denganz   rekanz   kerjaz   jugaz   dinilaiz   masihz   kurang. 

Reserachz   Gapz   dalamz   penelitianz   iniz   adalahz   Dudungz   Abdullahz   (2015)z   

menunjukkanz   lingkunganz   kerjaz   berpengaruhz   positifz   signifikanz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   

mempunyaiz   thitungz   sebesarz   6,878z   lebihz   kuatz   pengaruhnyaz   jikaz   dibandingkanz   penelitianz   

Devintaz   Rahmawatiz   (2014)z   menelitiz   kondisiz   lingkunganz   kerjaz   terhadapz   kepuasanz   

karyawanz   menunjukkanz   pengaruhz   signifikanz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   karyawan. 

Dudungz   Abdullahz   (2015)z   menunjukkanz   hubunganz   interpersonalz   berpengaruhz   

positifz   signifikanz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   mempunyaiz   thitungz   sebesarz   3,910z   lebihz   kuatz   

pengaruhnyaz   jikaz   dibandingkanz   penelitianz   Nurz   Ahmadz   danz   Didikz   Hermawanz   (2012)z   
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menyatakanz   bahwaz   hubunganz   interpersonalz   berpengaruhz   positifz   danz   signifikanz   

terhadapz   kepuasanz   kerjaz   denganz   perolehanz   thitungz   sebesarz   2,845. 

Emirz   Afkahalz   Azkaz   danz   Harikuz   Albakirz   (2014)z   menyatakanz   bahwaz   rewardz   

memilikiz   pengaruhz   yangz   signifikanz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   mempunyaiz   thitungz   

sebesarz   10.842z   lebihz   kuatz   pengaruhnyaz   jikaz   dibandingkanz   penelitianz   Devintaz   

Rahmawatiz   (2017)z   menyatakanz   bahwaz   rewardz   berpengaruhz   signifikanz   terhadapz   

kepuasanz   kerjaz   denganz   perolehanz   thitungz   sebesarz   4,738. 

Uraianz   diz   atasz   melatarbelakangz   penelitianz   melakukanz   penelitianz   denganz   judulz   

Hubunganz   Interpersonal, z   Lingkunganz   Kerjaz   danz   Rewardz   terhadapz   Kepuasanz   

Kerjaz   Karyawanz   padaz   PT.z   Kudusz   Karyaz   Prima. 

1.2 Ruangz   Lingkup 

Adapunz   ruangz   lingkupz   dalamz   penelitianz   adalahz   sebagaiz   berikutz   ini. 

1.2.1.z   Penelitianz   mengambilz   obyekz   padaz   PT.z   Kudusz   Karyaz   Prima,z   denganz   

menelitiz   karyawanz   bagianz   produksi. 

1.2.2.z   Variabelz   yangz   mempengaruhiz   kepuasanz   dibatasiz   padaz   :z   hubunganz   

interpersonal,z   lingkunganz   kerjaz   danz   reward. 

 

 

1.3 Perumusanz   Masalah 

Permasalahanz   dalamz   penelitianz   iniz   antaraz   lain 

1. Hubunganz   interpersonalz   beberapaz   karyawanz   yangz   kurangz   empatiz   dalamz   

memahamiz   rekanz   kerjaz   ketikaz   mendapatkanz   permasalahanz   kerja,z   keakrabanz   

denganz   rekanz   kerjaz   jugaz   dinilaiz   masihz   kurang. 
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2. Kondisiz   peneranganz   belumz   berjalanz   baikz   karenaz   diz   beberapaz   titikz   masihz   

dalamz   kondisiz   redup,z   sehinggaz   diperlukanz   penambahanz   peneranganz   dariz   

dalamz   ruanganz   maupunz   peneranganz   dariz   luarz   ruangan. 

3. Pemberianz   rewardz   masihz   belumz   sesuaiz   harapanz   karyawanz   denganz   15%z   hasilz   

kerjaz   masihz   denganz   kenyataanz   10%z   capaianz   targetz   produksiz   disetiapz   

bulannya.z   Rewardz   tentangz   akomodasiz   liburanz   diberikanz   sekaliz   dalamz   

setahunz   Rp.351.000,-sedangkanz   harapanz   karyawanz   masihz   samaz   namunz   

diberikanz   perz   semester. 

Berdasarkanz   rumusanz   masalahz   diz   atasz   makaz   pertanyaanz   penelitianz   iniz   adalahz   

sebagaiz   berikutz   ini. 

1.3.1.z   Apakahz   adaz   pengaruhz   hubunganz   interpersonalz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   

padaz   PT.z   Kudusz   Karya z   Prima? 

1.3.2.z   Apakahz   adaz   pengaruhz   lingkunganz   kerjaz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   

karyawanz   padaz   PT.z   Kudusz   Karya z   Prima? 

1.3.3.z   Apakahz   adaz   pengaruhz   rewardz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   karyawanz   padaz   PT.z   

Kudusz   Karya z   Prima? 

1.3.4.z   Apakahz   adaz   pengaruhz   hubunganz   interpersonal,z   lingkunganz   kerjaz   danz   

rewardz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   karyawanz   padaz   PT.z   Kudusz   Karyaz   Primaz   

secaraz   berganda? 

1.4 Tujuanz   Penelitian 

Tujuanz   yangz   inginz   penulisz   capaiz   dalamz   penelitianz   adalahz   sebagaiz   berikutz   ini. 

1.1.1. Mengujiz   pengaruhz   hubunganz   interpersonalz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   padaz   

PT.z   Kudusz   Karya z   Prima? 
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1.1.2. Mengujiz   pengaruhz   lingkunganz   kerjaz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   karyawanz   

padaz   PT.z   Kudusz   Karya z   Prima? 

1.1.3. Mengujiz   pengaruhz   rewardz   terhadapz   kepuasanz   kerjaz   karyawanz   padaz   PT.z   

Kudusz   Karya z   Prima? 

1.1.4. Mengujiz   pengaruhz   hubunganz   interpersonal,z   lingkunganz   kerjaz   danz   rewardz   

terhadapz   kepuasanz   kerjaz   karyawanz   padaz   PT.z   Kudusz   Karya z   Primaz   secaraz   

berganda? 

1.5 Kegunaanz   Penelitian 

Menambahz   ilmuz   pengetahuanz   khususnyaz   manajemenz   sumberz   dayaz   manusia,z   

yangz   berkaitanz   denganz   hubunganz   interpersonal,z   lingkunganz   kerjaz   danz   rewardz   dalamz   

meningkatkanz   kepuasanz   karyawanz   khususnyaz   diz   PT.z   Kudusz   Karya z   Prima.z   Sebagaiz   

bahanz   referensiz   untukz   penelitiz   selanjutnyaz   yangz   tertarukz   tentangz   hubunganz   

interpersonal,z   lingkunganz   kerjaz   danz   rewardz   dalamz   mempengaruhiz   kepuasan. 

 

 

 

 


