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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan faktor yang terpenting dalam suatu 

perusahaan, maka sudah semestinya SDM menjadi perhatian bagi perusahaan 

agar dikelola dengan sebaik mungkin sehingga dapat meningkatkan 

kebutuhan perusahaan agar lebih responsif, fleksibel, kompetitif dan inovatif 

(Hermawan, 2017). Agar karyawan dapat bekerja dengan maksimal, maka 

kepuasan kerja karyawan harus diupayakan untuk dipenuhi oleh perusahaan. 

Kepuasan kerja bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga apabila 

kepuasan kerja karyawan terpenuhi maka bisa berdampak baik pada kinerja 

perusahaan. 

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak 

menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun 

dengan kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan 

melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan 

pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainnya, penempatan kerja, 

jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu pengawasan. Sedangkan 

perasaan yang berhubungan dengan dirinya, antara lain umur, kondisi 

kesehatan, kemampuan, pendidikan. Pegawai akan merasa puas dalam 

bekerja apabila aspek-aspek pekerjaan dan aspek-aspek dirinya menyokong 
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dan sebaliknya jika aspek-aspek tersebut tidak menyokong, pegawai akan 

merasa tidak puas (Mangkunegara, 2016).  

Kesejahteraan psikologis sebagai fungsi positif dari individu. Sikap 

positif ini mencakup sikap positif terhadap diri individu itu sendiri dan orang 

lain. Individu dapat membuat keputusan, mengatur perilaku, dan memilih 

ataupun membentuk lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam 

hal ini individu memilki tujuan yang dapat membuat hidupnya bermakna dan 

berjuang untuk mengembangkan diri mereka sepenuhnya (Quilim, dkk., 

2018).  

Psychological meaningfulness sebagai perasaan yang diterima dari 

hasil penggunaan energi fisik, kognitif, maupun emosional. Seseorang merasa 

dirinya bermakna apabila ia berguna dan berharga bagi organisasinya. 

Sebaliknya, kurangnya makna terhadap pekerjaan membentuk perasaan 

kurang diharapkan sehingga peran didalam pekerjaan juga kurang dapat 

dikembangkan. Pemaknaan diri yang baik membuat seseorang merasa tidak 

terpisahkan dengan pekerjaannya, memiliki komitmen dan keterikatan dengan 

organisasi, serta mampu meningkatkan kreativitasnya (Sungkit, 2015).  

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah 

job enrichment. Agar keberadaan sumber daya manusia (SDM) memiliki 

kontribusi atau peran yang maksimal dalam pencapaian misi dan tujuan 

organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas secara komprehensif 

dan terus-menerus. Salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia itu 

adalah melalui pelatihan dan pengembangan (Sudarmanto, 2015).  
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Program pengembangan (development) dimaksudkan untuk 

mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan. Pengembangan 

merupakan satu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan 

prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial mempelajari 

pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum (Yuli, 

2015).  

Adanya tiga alasan utama diperlukannya program pengembangan bagi 

manajer, yaitu adanya keusangan karyawan yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan 

lingkungan dan teknologi; perubahan sosioteknis seperti peningkatan 

penggunaan mesin-mesin; dan perputaran tenaga kerja (Yuli, 2015). Dengan 

meningkatkan job enrichment, maka akan dapat meningkatkan pula kepuasan 

kerja karyawan. Apabila job enrichment semakin tinggi, maka semakin 

meningkat kepuasan kerja. Dengan pemberian tanggungjawab yang besar 

pada karyawan maka karyawan akan merasa lebih puas karena hasil kerjanya 

mendapat pengakuan. Karyawan merasa cukup bebas dalam melaksanakan 

pekerjaan serta mudah mengevaluasi hasil kerjanya sendiri, kondisi seperti ini 

sangat diharapkan oleh karyawan, sehingga kepuasan kerja dapat ditingkatkan 

(Gondosiswanto, 2017). 

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja adalah 

job enlargment. Pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian integral 

dari manajemen SDM memiliki peranan yang strategis dalam kerangka 

pencapaian tujuan organisasi. Dalam arti luas, pengembangan sumber daya 
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manusia secara substansi dipahami sebagai proses peningkatan potensi atau 

kemampuan, kompetensi dan karier dari pegawai yang bersangkutan 

(Sudarmanto, 2015).  

Riset gap yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu, yaitu dalam penelitian Nilam A. Quilim, dkk 

(2018), menunjukkan bahwa Kesejahteraan Psikologis Karyawan, 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun dalam 

penelitian Flavia Norpina Sungkit menunjukkan bahwa kesejahteraan 

psikologis berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini berarti 

bahwa semakin tinggi kesejahteraan yang didapatkan oleh karyawan, maka 

kepuasan kerjanya juga meningkat. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa job enlargement yang 

diberikan kepada karyawan cukup tinggi, hal tersebut terlihat dari berbagai 

macam model produk buku dan kitab yang harus diselesaikan oleh karyawan, 

namun kurangnya job enrichment dari atasan karena karyawan tidak diberi 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat apakah produk tersebut nyaman 

penggunaannya atau tidak. Sehingga terdapat rasa kesejahteraan psikologis 

karyawan yang kurang terpenuhi. 

Tingkat turnover yang tinggi menyebabkan organisasi harus 

mengeluarkan biaya tambahan untuk perekrutan hingga mendapatkan tenaga 

kerja yang siap pakai. Sebagai upaya untuk menekan terjadinya turnover 

pegawai, harus dimulai dari upaya menekan keinginan untuk berpindah 

(turnover intention). Upaya tersebut misalnya menerapkan kebijakan yang 
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dapat menarik niat karyawan untuk tetap bekerja dan berkarya dengan sumber 

daya yang dimilikinya. Akan tetapi fenomena yang sering terjadi adalah 

ketika kinerja telah baik, dapat dirusak baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh berbagai perilaku karyawan diperusahaan. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi turnover intention adalah kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara 

banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja dan banyaknya yang 

mereka yakini seharusnya mereka terima. Semakin tinggi kepuasan kerja 

karyawan, maka akan semakin rendah niat karyawan untuk meinggalkan 

pekerjaanya (Putri dan Prasetio, 2017).  

Hubungan negatif antara kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

Bentuk kepuasan kerja kepuasan intrinsik dan ekstrinsik) memiliki hubungan 

terbalik terhadap turnover intention karyawan. Walaupun intrinsik kepuasan 

kerja memiliki pengaruh kuat pada turnover intention. Selain pemaparan 

diatas, penelitian ini didapatkan hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

negatif terhadap turnover intention. Bila kepuasan kerja lebih besar, turnover 

intention akan lebih rendah dan sebaliknya. Penelitian Industri Kesehatan di 

Korea menyatakan bahwa kepuasan kerja terhadap turnover intention 

berpengaruh signifikan negatif pada Rumah Sakit Korea. Sedangkan 

penelitian dari Industri Manufaktur di Turki mengatakan bahwa pengaruh 

kepuasan kerja terhadap turnover intention berpengaruh signifikan negatif 

pada perusahaan manufaktur (Putri dan Prasetio, 2017). 
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Agar dapat mempertahankan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan 

perusahaan, KSP Mega Artha se Karesidenan Pati harus dapat memberikan 

fasilitas dan kenyaman terhadap kerja karyawan. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention 

pada KSP Mega Artha se Karesidenan Pati. 

Berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk meneliti 

sejauh mana pengaruh perluasan kerja, pengembangan kerja dan  

kesejahteraan psikologis karyawan dan turn over intention terhadap kepuasan 

kerja, dengan judul “PENGARUH PERLUASAN KERJA, 

PENGEMBANGAN KERJA, KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS 

KARYAWAN DAN TURN OVER INTENTION TERHADAP 

KEPUASAN KERJA PADA KSP MEGA ARTHA SE KARESIDENAN 

PATI”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, 

maka perlu adanya pembatasan masalah yang berguna untuk memudahkan 

penulis dalam melaksanakan penelitian. Maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan diteliti secara garis besar membahas mengenai 

perluasan kerja, pengembangan kerja, kesejahteraan psikologis karyawan dan 

turn over intention terhadap kepuasan kerja pada KSP Mega Artha se 

Karesidenan Pati. Maka dalam penelitian ini peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut : 
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a. Masalah yang diteliti dibatasi pada perluasan kerja, pengembangan kerja, 

kesejahteraan psikologis karyawan dan turn over intention terhadap 

kepuasan kerja. 

b. Obyek penelitian pada KSP Mega Artha se Karesidenan Pati. 

c. Subyek penelitian pada karyawan KSP Mega Artha se Karesidenan Pati. 

d. Waktu penelitian ini adalah 4 bulan yang dimulai dari penyusunan 

proposal hingga pelaksanaan penelitian. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pertanyaan penelitian yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah perluasan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada KSP 

Mega Artha se Karesidenan Pati? 

b. Apakah pengembangan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada 

KSP Mega Artha se Karesidenan Pati? 

c. Apakah kesejahteraan psikologis berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pada KSP Mega Artha se Karesidenan Pati? 

d. Apakah turn over intention berpengaruh terhadap kepuasan kerja pada 

KSP Mega Artha se Karesidenan Pati? 

e. Apakah perluasan kerja, pengembangan kerja, kesejahteraan psikologis 

karyawan dan turn over intention berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pada KSP Mega Artha se Karesidenan Pati? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menguji pengaruh perluasan kerja terhadap kepuasan kerja pada KSP 

Mega Artha se Karesidenan Pati. 

b. Menguji pengaruh pengembangan kerja terhadap kepuasan kerja pada KSP 

Mega Artha se Karesidenan Pati. 

c. Menguji pengaruh kesejahteraan psikologis terhadap kepuasan kerja pada 

KSP Mega Artha se Karesidenan Pati. 

d. Menguji pengaruh perluasan kerja terhadap kepuasan kerja melalui turn 

over intention pada KSP Mega Artha se Karesidenan Pati. 

e. Menguji pengaruh turn over intention terhadap kepuasan kerja pada KSP 

Mega Artha se Karesidenan Pati. 

f. Menguji pengaruh perluasan kerja, pengembangan kerja, kesejahteraan 

psikologis karyawan dan turn over intention terhadap kepuasan kerja pada 

KSP Mega Artha se Karesidenan Pati. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Secara umum penelitian ini bermanfaat sebagai landasan tentang 

pentingnya meningkatkan komitmen karyawan agar tercapainya tujuan 

sebuah organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembacanya, baik sebagai praktisi, akademis, atau pemerhati pemasaran. 

Manfaat penelitian tersebut terurai sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatur penelitian kinerja karyawan di Indonesia. 

Penelitian ini juga diharapkan memberi kontribusi pada literatur 

manajemen perubahan dengan menunjukkan pentingnya faktor-faktor 

psikologis dalam proses perubahan organisasional dengan kepuasan kerja 

dalam hal ini perluasan kerja, pengembangan kerja, kesejahteraan 

psikologis karyawan dan turn over intention sebagai variabel independen. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah 

wawasan dan referensi keilmuan mengenai perluasan kerja, 

pengembangan kerja, kesejahteraan psikologis karyawan dan turn over 

intention. 

b. Bagi Penulis 

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman terhadap 

kondisi riil dilapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen 

yaitu manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan komitmen 

organisasi yang didasarkan pada perluasan kerja, pengembangan kerja, 

kesejahteraan psikologis karyawan dan turn over intention. 

c. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi KSP Mega Artha se 

Karesidenan Pati untuk memperbaiki faktor perluasan kerja, 



10 

 

pengembangan kerja, kesejahteraan psikologis karyawan dan turn over 

intention agar mampu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 


