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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Isi pembahasan dari pendahuluan ini adalah latar belakang penelitian, 

identifikasi rumusan masalah, tujuan penelitan, pembatasan masalah, dan 

sistematika penulisan laporan penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Industri yang semakin berkembang menuntut perusahaan manufaktur 

ataupun jasa untuk selalu siap bersaing satu dengan yang lain. Persaingan menuntut 

perusahaan untuk memiliki keunggulan pada produk, jasa, biaya dan sumber daya 

yang baik untuk dapat bertahan dalam persaingan. Salah satu faktor yang dapat 

membantu perusahaan berhasil dalam persaingan adalah kualitas sumber daya 

manusia. Karyawan yang merasakan kenyamanan lebih berpeluang besar dalam 

mengambangkan dirinya, dengan demikian karyawan yang merasakan kenyamanan 

dalam bekerja memiliki peluang yang lebih besar untuk memberikan performa yang 

lebih memuaskan terhadap perusahaan, sebaliknya karyawan tidak merasakan 

kenyamanan saat bekerja akan memandang sebuah pekerjaan sebagai suatu hal 

yang tidak penting maka dari itu pekerja akan bekerja dengan terpaksa dan asal-

asalan atau bahkan pekerja dapat meninggalkan pekerjaan tersebut. Sejauh mana 

perusahaan dapat mengimplementasikan harapan karyawan maka karyawan dapat 

merasakan kepuasan pada saat mereka bekerja (Khoir 2017). Perusahaan harus 

mengetahui indikator-indikator apa sajakah yang dapat membuat karyawan puas 

bekerja dalam perusahaan. Terdapat beberapa penelitian yang membuktikan bahwa 
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kepuasan kerja karyawan memiliki korelasi yang cukup kuat dengan kinerja 

karyawan (Robbins and Judge 2009).  

PT X adalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa penyewaan mobil. PT X menyediakan jasa penyewaan transportasi 

untuk pelanggan yang bersifat individual maupun dalam skala perusahaan. 

Walaupun PT X sudah menjalankan bisnis di bidang jasa ini cukup lama namun 

sekarang ini banyak bermunculan pesaing-pesaing yang berada di bidang jasa yang 

sama. Terdapat keberagaman nilai kinerja kerja yang berada di PT X dari 

keberagaman tersebut terdapat karyawan yang memiliki peningkatan performa, 

penurunan performa dan performa yang stabil, dimana perusahaan menginginkan 

peningkatan performa yang merata dari setiap karyawan yang telah diberikan 

pemenuhan kebutuhan yang sama. Robbins and Judge menjelaskan dari 300 

penelitian yang dilakukan mengenai korelasi antara kepuasan dan kinerja kerja 

didapatkan hasil bahwa terdapat korelasi antara kepuasan kerja dan kinerja kerja, 

korelasi yang dimiliki merupakan korelasi yang cukup kuat (Damayanti, Hanafi and 

Cahyadi 2018), namun juga terdapat penelitian yang menghasilkan bahwa korelasi 

yang dimiliki oleh kepuasan kerja dan kinerja kerja adalah korelasi yang lemah 

(Putri and Latrini 2013). Dari permasalahan diatas PT X ingin mengetahui apakah 

terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kerja di PT X.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum pernah dilakukan 

penelitian mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kerja di PT X 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Tujuan dalam penelitian ini ialah mengetahui pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT X 

1.4 Pembatasan Masalah 

Terdapat dua batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

• Penelitian ini hanya dilakukan untuk karyawan PT X divisi Operasional 

• Waktu penelitian yang digunakan adalah Agustus 2019 – Desember 2019 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Penelitian 

 Terdapat 6 bab penyusun laporan penelitian ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, 

penyebab mengapa penelitian ini dilakukan, tujuan penelitian, serta pembatasan 

masalah yang dapat membantu penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan dasar-dasar teori yang dapat menjadi dasar dalam 

penelitian seperti teori mengenai kepuasan, kinerja, metode statistika, perusahaan 

jasa, dan IPA (Importance Performance Analysis). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan penjelasan terhadap tahapan penelitian 

yang akan dilakukan pada PT X. Tahapan dalam penelitian ini ialah penelitian 

pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, studi pustaka, pengumpulan 

data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran dan diagram 

alir penelitian. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pada bab pengumpulan data akan membahas mengenai gambaran umum 

perusahaan , hasil kinerja kerja dan hasil kuisioner. Setelah dilakukan pengumpulan 

data maka yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan data karakteristik 

responden, uji validitas instrumen, statistik deskriptif, uji prasyarat analisis regresi 

Linear Sederhana, regresi linear sederhana, pengolahan data kepuasan dan kinerja 

karyawan dan pengolahan data kepuasan dan kepentingan kerja karyawan. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

 Pada bab ini berisikan analisis mengenai kepuasan karyawan dan kinerja 

karyawan serta analisis mengenai kepuasan karyawan dan kepentingan karyawan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian dan 

saran ditujukan kepada perusahaan dan peneliti selanjutnya. 

 


