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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Karyawan merupakan salah satu fondasi yang penting dalam suatu 

perusahaan. Suatu perusahaan dapat berdiri dan bertahan tidak terlepas dari peran 

karyawannya. Pemikiran, perasaan, dan harapan seorang karyawan dapat 

mempengaruhi bagaimana sikap karyawan tersebut bekerja dalam suatu 

perusahaan. Di dalam suatu perusahaan, karyawan akan berperan dalam 

memberikan sumbangsih seperti skill atau kemampuan yang dimiliki. Disisi lain, 

perusahaan juga diharapkan untuk dapat memberikan penghargaan kepada 

karyawannya dengan adil agar karyawan tersebut merasa puas. 

Menurut Locke (dalam Saranya, 2014) pekerjaan dapat menjadi 

memuaskan bagi seorang karyawan dapat dipengaruhi dari sejauh mana 

perusahaan tersebut dapat merealisasikan hal yang menjadi harapan dan tuntutan 

seorang karyawan. Hal ini didukung dengan pandangan Widyantoro (dalam Syah, 

2013) bahwa kepuasan kerja merupakan kondisi positif yang timbul dalam diri 

seseorang karena penilaian orang tersebut terhadap karakteristik dan lingkungan 

pekerjaannya. 

Dari hal ini dapat dilihat bahwa semua orang pada umumnya pasti 

memiliki harapan yang berbeda terhadap perusahaannya dan hal ini 

mempengaruhi bagaimana perilaku dan kinerja seorang karyawan dalam suatu 

perusahaan. 
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Kepuasan kerja juga merupakan penentu dari keberhasilan suatu 

perusahaan untuk berkembang dan mencapai visi misi. Kepuasan kerja karyawan 

sangat mempengaruhi keefektivitasan suatu perusahaan. Ketika seorang karyawan 

merasa tidak puas dengan pekerjaannya maka seorang karyawan akan merasa 

frustasi, hal ini akan mempengaruhi bagaimana kinerja karyawan tersebut, dan 

pada akhirnya akan meberikan dampak pada jalannya suatu perusahaan. 

Sebaliknya, jika seorang karyawan merasa puas dengan pekerjaan yang ia jalani 

maka karyawan tersebut akan memiliki sikap yang positif yang berdampak baik 

pada suatu perusahaan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, kepuasan 

kerja seorang karyawan sangat berdampak bagi kondisi suatu perusahaan. 

Terdapat beberapa fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi di 

Indonesia yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Bulan Mei 2019 lalu ratusan 

karyawan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati melakukan aksi unjuk 

rasa dikarenakan menjelang Hari Raya Idul Fitri namun masih banyak karyawan 

yang belum mendapatkan Tunjangan Hari Raya (Hadi, 2019). Pada bulan Agustus 

2019 lalu, karyawan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Inti) melakukan 

demo kepada perusahaannya dikarenakan gaji, tunjangan, dan pesangon mereka 

belum diberikan (Dwi, 2019). Beberapa hal yang disampaikan ini merupakan 

salah satu contoh dampak dari ketidakpuasan dalam bekerja yang umumnya 

terjadi. 

Bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang bekerja sebagai 

karyawan atau buruh tekanan ekonomi semakin meningkat. Berdasarkan Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 
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dalam bentuk lain. Ketika hak seorang pekerja atau buruh tidak diberikan, maka 

adalah hal yang wajar jika pekerja tersebut melakukan aksi unjuk rasa untuk 

menuntut perusahaan untuk dapat lebih memperhatikan kepuasan kerja 

karyawannya. 

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang karyawan merasa 

puas dengan pekerjaan. Menurut Luthans dan Spector (dalam Robbins, 2009) 

terdapat lima faktor yang menentukan bagaimana kepuasan kerja seseorang, yaitu 

pekerjaan itu sendiri, upah, promosi, supervisor atau atasan, dan rekan kerja. Hal 

ini didukung dengan pandangan Robbins (2009) mengenai lima aspek yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja seseorang yaitu pekerjaan yang menantang, 

promosi yang pantas, kondisi atau lingkungan kerja yang mendukung, rekan kerja, 

dan pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai aspek dalam suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana tingkat kepuasan seorang karyawan. 

Sebagaimana kepuasan kerja merupakan hal yang sangat penting bagi 

seorang karyawan, terdapat berbagai hal yang dapat menjadi dampak dari 

pengaruh kepuasa kerja. Robbins (2009) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh dalam beberapa hal seperti produktivitas, kepuasan stakeholder, 

kepuasan hidup, angka absensi dalam bekerja, dan angka turnover. Sejalan  

dengan pernyataan tersebut, terdapat berbagai studi pendahuluan yang meneliti 

mengenai kepuasan kerja. Veranita dan Janatun (2012) melakukan  penelitian 

pada karyawan Bank X dan didapatkan hasil bahwa kepuasan kerja memberikan 

pengaruh yang positif signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan dengan 

persentase sebesar 63.20% dan sisanya adalah faktor lain. Selain itu Hastono dan 

Handoyo (2013) melakukan penelitian untuk melihat hubungan kepuasan kerja 
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dengan motivasi kerja karyawan Bank BTPN Madiun, hasil tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan dan seiring dengan 

bertambahnya kepuasan kerja maka motivasi karyawan akan semakin meningkat. 

Suntari dan Rasto (2018) melakukan penelitian pada 50 karyawan pada salah satu 

Badan Kepegawaian Daerah di Pangkalpinang dan didapatkan hasil bahwa 

terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja pegawai dalam 

kehadiran, peningkatan tanggung jawab, mematuhi pekerjaan, bangga dengan 

pekerjaannya, hormat kepada atasan, dan bersemangat tinggi. 

Saat ini di Indonesia tantangan pada industri retail semakin meningkat.  

Hal ini dapat terjadi karena banyaknya perusahaan-perusahaan retail yang muncul 

dan bersaing di Indonesia. Selain toko-toko retail yang kita temui secara fisik di 

mall-mall, saat ini perusahaan retail juga muncul dalam bentuk e-commerce 

dimana hal ini akan memudahkan masyarakat dalam berbelanja. Salah satu 

perusahaan retail di Indonesia yang terbesar adalah PT. Matahari Department 

Store, Tbk. Dari saingan yang begitu banyak, PT. Matahari Department Store, Tbk 

dapat bertahan sampai saat ini dan menjadi perusahaan retail terbesar. 

Dalam perusahaan PT. Matahari Department Store, Tbk terdapat berbagai 

divisi yang masing-masing memiliki peran penting untuk mendukung dan 

mengembangkan perusahaan ini. Begitupula dengan salah satu divisi yang 

memiliki peran penting dan berpengaruh besar dalam jalannya perusahaan yaitu 

divisi Merchandising dan Marketing. Divisi Merchandising dan Marketing 

merupakan core atau jantung bisnis dari perusahaan PT. Matahari Department 

Store, Tbk. Divisi Merchandising dan Marketing merupakan divisi yang 

melakukan pembuatan barang, pemesanan barang, dan yang menyediakan barang 
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yang akan dijual di toko-toko Matahari di seluruh Indonesia, sehingga divisi ini 

sebagai penentu utama mengenai apa yang akan dijual dan hal ini yang 

menentukan sumber pendapatan di PT. Matahari Department Store dan 

bertahannya PT. Matahari Department Store ini. 

Selain itu, peneliti melihat data turnover dari divisi Merchandising dan 

Marketing. Turnover merupakan salah satu dampak dari kurangnya kepuasan 

kerja karyawan. Dan, peneliti mendapatkan data bahwa pada tahun 2018 tingkat 

turnover divisi Merchandising dan Marketing dapat dikatakan cukup tinggi 

dengan persentase 22,6%. Menurut Gillis (dalam Hartono dan Setiawan, 2013) 

tingkat turnover dikatakan normal jika dalam satu tahun presentase turnover 

berada di antara 5-10%, jika persentase berada di atas 10% maka tingkat turnover 

tersebut disebut tinggi. 

Dari tugas dan tanggung jawab divisi Merchandising dan Marketing yang 

cukup banyak dan memberikan pengaruh besar dalam perushaaan PT. Matahari 

Department Store, Tbk peneliti tertarik untuk melihat apakah terdapat 

ketidaksesuaian yang menyebabkan tingkat turnover divisi Merchandising dan 

Marketing dikatakan cukup tinggi karena turnover sendiri merupakan salah satu 

dampak dari kepuasan kerja karyawan. Dari hal ini peneliti ingin melihat 

bagaimana kepuasan kerja dari karyawan divisi Merchandising dan Marketing ini. 

Dari hal yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa kepuasan kerja sangat 

memberikan dampak pada suatu perusahaan atau efektivitas suatu perusahaan. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat dan mempelajari mengenai gambaran 

kepuasan kerja karyawan PT. Matahari Department Store, Tbk. 
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1.2 Tujuan Magang 

 

Program magang secara umum bertujuan untuk menganalisa gambaran 

kepuasan kerja karyawan divisi Merchandising dan Marketing PT. Matahari 

Department Store, Tbk. 

 
 

1.3 Lokasi Magang 

 

Pelaksanaan magang dilakukan di PT. Matahari Department Store, Tbk, 

Human Capital Centre yang berlokasi Ruko Palais De Europe, Jalan Lavayatte, 

No. 26, Lippo Karawaci, Tangerang. 

 
 

1.4 Waktu Magang 

 

Pemagang melaksanakan magangnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan 

Jumat dengan jam kerja mulai pukul 08.30 – 17.30 WIB dan hari Kamis pukul 

09.00 – 17.30 WIB. Porses magang akan berlangsung selama 6 bulan, dimulai 

dari tanggal 26 Agustus 2019 hingga 28 Februari 2020. 
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