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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karyawan sebagai sumber daya manusia adalah kumpulan kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan fisik yang dimiliki individu dengan perilaku dan 

sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya (Hasibuan, 2013:202). 

Karyawan adalah salah satu elemen penting dan aset untuk membangun kinerja 

perusahaan. Tanpa adanya karyawan, suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan 

dengan baik sehingga karyawan harus dijaga dan dirawat agar tetap dapat 

menghasilkan keuntungan secara optimal terhadap perusahaan (Tuningrat, dkk, 

2012:114).  

Karyawan yang loyal dan produktif terjadi apabila terbangun 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 diberikan kepada 

pelanggan. Banyak perusahaan yang menekankan kepada kepuasan pelanggan, 

tanpa banyak melihat bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapai kesuksesan 

perusahaan adalah kepuasan kerja karyawan (Tuningrat, dkk, 2012:114).  

Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia secara umum membahas 

hal-hal berkaitan dengan manusiawi termasuk di dalamnya adalah kepuasan kerja 
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pegawai. Kepuasan kerja pegawai merupakan faktor yang dianggap penting, 

karena dapat mempengaruhi jalannya organisasi secara keseluruhan. Kepuasan 

yang dirasakan pegawai dalam bekerja merupakan suatu petunjuk bahwa pegawai 

memiliki perasaan senang dalam menjalankan tugas pekerjaan (Robbins, 2010). 

Kepuasan kerja karyawan merupakan masalah yang penting, karena ada 

bukti yang kuat kepuasan kerja memberi manfaat yang besar bagi kepentingan 

individu, industri/instansi, dan masyarakat menurut As’ad (2010). Saat ini, 

penelitian tentang kepuasan kerja masih menjadi topik yang menarik karena 

memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

Bagi industri swasta maupun instansi publik, penelitian tentang kepuasan kerja 

dilakukan dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan efisiensi melalui 

perbaikan sikap dan perilaku karyawan. Kepuasan kerja karyawan sering 

menyangkut tentang emosi atau kondisi perasaan terhadap suatu pekerjaan. 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan  prestasi 

kerja (Hasibuan, 2013:202). Handoko (2014) kepuasan kerja adalah suatu 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana 

para pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja juga berhubungan 

dengan beberapa faktor sepertirosidah turnover (berpindah kerja), tingkat absensi, 

usia, faktor pekerjaan dan ukuran organisasi perusahaan.  

Turnover merupakan salah satu pilihan terakhir bagi seorang karyawan 

apabila karyawan tersebut tidak merasa puas karena kondisi kerjanya sudah tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkannya. Jika hal ini terus-menerus terjadi di suatu 
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perusahaan maka dapat mempengaruhi ekonomi perusahaan tersebut karena harus 

mengeluarkan dana lebih untuk dapat merekrut tenaga kerja atau karyawan 

kembali (Tuningrat, dkk, 2012:115). Bagi karyawan  kepuasan dan ketidakpuasan 

secara individual berasal dari perbandingan antara apa yang diterima karyawan 

dari pekerjaan yang dilakukan dengan apa yang diharapkan, diinginkan atau 

dipikirkan karyawan, sehingga untuk mencapai kepuasan karyawan, suatu 

perusahaan diharapkan dapat memberikan layanan kinerja yang baik dan sesuai 

harapan karyawan (Rosidah dan Sulistyani, 2015:156).  

Permasalahan kepuasan dapat berimbas pada motivasi kerja karyawan yang 

akibatnya dapat berdampak pada tingkat turnover karyawan. Hal ini juga terjadi 

pada karyawan Ramayana Mall Kudus. Ramayana Mall Kudus, merupakan 

supermarket bahan makanan kering, mulai berdiri dari bulan Agustus tahun 2001 

berada di Jl. Simpang Tujuh Demaan, Kudus, Jawa Tengah. Dengan luas area 

4.400 meter persegi terdiri atas empat lantai. Lantai pertama ditempati khusus 

pakaian wanita dewasa, remaja dan anak-anak. Lantai dua, pakaian laki-laki. 

lantai tiga, sepatu, sandal wanita dan laki-laki, aksesoris, tas laki-laki dan 

perempuan. Lantai empat, supermarket Robinson dan pusat permainan ZONE 

2000.  

Tingkat karyawan masuk dan turnover dapat dilihat pada tabel di bawah  

yang terdiri dari jumlah karyawan setiap bagian yang masuk dan resign dari 

Ramayana Mall Kudus.  
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Tabel 1.1. 

Rekapitulasi Karyawan Masuk Ramayana Mall Kudus Tahun 2018 

BULAN 
UNIT  JUMLAH 

KC MCD PA SPV Gdg CG CK MASUK 

JAN   2  2  4 

FEB   5  2 1 8 

MAR  1  2  2 5 

APR  1 3  1  5 

MEI       0 

JUN 2    1 2 5 

JUL  2 2 1 2  7 

AGST  1   1 1 3 

SEPT  1  3  1 5 

OKT 3  3 1 2  9 

NOV    1  6 7 

DES   2  3  5 

JUMLAH 5 6 14 6 14 13 63 

Sumber : Ramayana Mall Kudus, 2018. 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2018 

terdapat penambahan jumlah karyawan sebanyak 63 orang di beberapa bagian 

pada Ramayan Mall Kudus. 

Tabel 1.2. 

Rekapitulasi Karyawan Keluar Ramayana Mall Kudus Tahun 2018 

BULAN 
UNIT  JUMLAH 

KC MCD PA SPV Gdg CG CK KELUAR 

JAN  1 2 1  1 5 

FEB 1 1   1  3 

MAR       0 

APR       0 

MEI       0 

JUN       0 

JUL       0 

AGST   2  1 1 4 

SEPT   2  1 1 4 

OKT 1  1  1  3 

NOV     1   1 

DES  1 2 1 1 1 6 

JUMLAH 2 3 7 3 5 4 24 

Sumber : Ramayana Mall Kudus, 2018. 
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Keterangan : 

KC  : Kepala Counter 

MCD : Merchandise Control Department 

PA : Pramuniaga 

SPV Gdg  : Supervisor Gudang 

CG : Crew Gudang 

CK : Cheker 

 

Tabel di atas menjelaskan jumlah karyawan masuk dan karyawan keluar 

Ramayana Mall Kudus tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 

sebagian karyawan pada tahun 2018 memutuskan untuk keluar. Keputusan 

karyawan untuk keluar tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

faktor dari perusahaan maupun faktor internal individu karyawan sendiri. 

Penelitian Wulan dan Adi (2014) menggunakan metode importance 

performance analysis (IPA) memperoleh hasil yang menyatakan bahwa karyawan 

belum merasakan kepuasan dalam bekerja. Berbeda dengan penelitian 

Komalasari (2015) menyatakan bahwa seluruh indikator berada di rentang 81-

100, hal tersebut berarti karyawan sudah mencapai kepuasan kerja. Penelitian 

Suhendra dan Dwi (2016) menyatakan hasil pengolahan data menunjukkan 

tingkat ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kenyataan, 

dimana semua rata-rata menunjukkan tingkat kepuasan antara kenyataan dan 

harapan responden lebih kecil dari 100%, dengan persentase 88,00% kemudian 

diinterpretasikan tingkat kepuasan sesuai dengan Metode IPA tidak memuaskan.  

Fitriana dan Florencia (2014) dalam penelitiannya menggunakan metode 

importance performance analysis (IPA). Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kontraktor merasa puas terhadap kinerja klien pada proyek swasta. Penelitian 

Soraya dan Musadad (2018) mendapatkan hasil berbeda dimana harapan 
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responden penelitian lebih kecil dan diintepretasikan tingkat kepuasan menurut 

metode IPA tidak memuaskan. Penelitian Wilujeng dan Reynaldi (2018) 

menyatakan bahwa kinerja pelayanan perusahaan belum maksimal terhadap 

karyawan outsourcing. Atribut yang dimaksud adalah ketepatan pembayaran gaji 

dan ketepatan nominal gaji yang diterima setiap bulan. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengukuran Kepuasan Kerja Karyawan 

Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA) pada PT 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Obyek penelitian difokuskan pada PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 

Kudus. 

1.2.2. Responden yang diteliti yaitu karyawan tetap PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk. Kudus. 

1.2.3. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai 

dengan Juli 2019. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Permasalahan kepuasan karyawan berimbas pada sebagian karyawan pada 

tahun 2018 memutuskan untuk keluar. Keputusan karyawan untuk keluar tersebut 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari perusahaan maupun 
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faktor internal individu karyawan sendiri.Hal ini juga terjadi pada karyawan PT 

Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus selama tahun 2018. Berdasarkan latar 

belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan pertanyaan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1.3.1. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk. Kudus? 

1.3.2. Bagaimana kesenjangan antara kepuasan kerja yang diterima dengan yang 

diharapkan karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus? 

1.3.3. Atribut-atribut apakah yang penting untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus? 

1.3.4. Tindakan apakah yang harus dilakukan manajemen untuk meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1. Menganalisis tingkat kepuasan kerja karyawan PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk. Kudus. 

1.4.2. Menganalisis kesenjangan antara kepuasan kerja yang diterima dengan 

yang diharapkan karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus. 

1.4.3. Menganalisis atribut-atribut yang penting untuk meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kudus. 
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1.4.4. Menganalisis tindakan yang harus dilakukan manajemen untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT Ramayana Lestari Sentosa 

Tbk. Kudus. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai sarana menguji dan 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh. 

1.5.2. Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam hal ini PT Ramayana 

Lestari Sentosa Tbk. Kudus dalam memperhatikan kepuasan kerja 

karyawan. 

1.5.3. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam hal kepuasan kerja karyawan. 

 


