
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran karyawan pada suatu perusahaan sangat penting dalam berjalannya dan 

majunya suatu perusahaan. Disamping kontribusi karyawan, peran perusahaan juga 

penting untuk mendukung kemajuan perusahaan itu sendiri dan pekerjaannya. 

Menurut Susiawan dan Muhid (2015), sumber daya manusia merupakan aset yang 

sangat penting untuk mengarahkan suatu organisasi dan mempertahankan serta 

mengembangkan organisasi tersebut dalam memenuhi tuntutan masyarakat dan 

zaman. Hal tersebut sebagai upaya untuk memperhatikan sumber daya manusia 

yang merupakan aset perusahaan tersebut yang merupakan hal yang penting. Salah 

satunya adalah melihat kepuasan kerja karyawan.  

Kepuasan kerja dapat diartikan sebagai kondisi karyawan dapat mengalami 

keadaan emosional baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan dalam 

memandang pekerjaan mereka (Marliani, 2016). Handoko (dalam Marliani, 2016), 

menyatakan bahwa karyawan dapat mencerminkan kepuasan kerjanya yang 

diperlihatkan melalui sikapnya terhadap pekerjaanya dan bagaimana mereka 

menghadapi lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja seorang individu tergantung 

pada karakteristik individu dan situasi pekerjaan. Masrukhin dan Waridin (dalam 

Nasution, Musnadi, dan Faisal, 2018), menyatakan bahwa setiap individu akan 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda karena disesuaikan dengan 

kepentingan dan harapan individu tersebut. Namun demikian, kepuasaan seseorang 

terhadap perkerjaan tidak menutup kemungkinan untuk seseorang itu untuk 
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berpindah ke tempat pekerjaan yang lain, baik untuk mencari gaji yang lebih besar, 

maupun peningkatan karir.  

Menurut Lusia (2014), menjelaskan bahwa jaringan profesional di internet, 

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa alasan seseorang untuk pindah kerja, 

yaitu antara lain mencari kompensasi dan tunjangan pekerjaan yang lebih 

menantang, serta kesempatan untuk meningkatkan karir. Masalah seperti ini dapat 

menyebabkan pergantian dan keluar masuknya karyawan pada suatu perusahaan, 

yang dapat menyebabkan tingginya turnover. Menurut Jatmiko (2018), 

menjelaskan tentang studi di Amerika menyatakan 51 persen karyawan memiliki 

tingkat engagement  yang tidak baik dengan perusahaan lama. Kenyamanan 

karyawan di perusahaan disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena 

adanya ketidaksesuaian antara gaji dan usaha bekerja  (Jatmiko, 2018). 

Ketidakpuasan kerja yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor diatas juga dapat 

mempengaruhi loyalitas karyawan pada perusahaan. Hal tersebut dapat berdampak 

pada kondisi perusahaan itu sendiri, yaitu dapat mengalami kerugian dan 

berdampak buruk bagi suatu perusahaan. Maka dari itu, kepuasan kerja yang 

dimiliki seorang karyawan memiliki peran yang penting dalam memberikan 

dampak pada perusahaan itu sendiri.   

Perusahaan kadang kala tidak mengetahui apa yang harus diberikan kepada 

karyawan untuk memenuhi kepuasan mereka. Oleh karena itu, apa yang diberikan 

oleh perusahaan belum tentu memuaskan karyawan. Menurut Hasibuan (dalam 

Auliani & Wulanyani, 2017), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, yaitu balas jasa yang adil dan layak, 

penempatan yang sesuai dengan keahliannya, berat atau ringannya pekerjaan, 
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suasana dan lingkungan pekerjaan, sikap pimpinan dalam kepemimpinannya, dan 

sifat pekerjaan yang monoton. Menurut Luthans (dalam Pratiwi & Riyono, 2017), 

menjelaskan bahwa pada pemenuhan kebutuhan agar berjalannya suatu perusahaan 

lebih baik, harus dilakukan pemenuhan kebutuhan ketidakpuasan terlebih dahulu, 

setelah itu diberikan hal-hal mengenai kepuasan kerja yang bersifat memotivasi. 

Setelah melakukan observasi dan wawancara yang dilakukan pada tanggal 10 

oktober 2019 oleh pemagang pada beberapa karyawan divisi human resources 

perusahaan PT. Apexindo Pratama Duta, pemagang menemukan beberapa 

fenomena yang  dihadapi oleh beberapa karyawan di perusahaan. Kebanyakan dari 

karyawan di perusahaan pernah mengalami adanya pergantian atau perpindahan 

dari divisi sebelumnya ke divisi yang baru, dan pemindahan itu tidak berdasarkan 

atau tidak disesuaikan oleh kompetensi yang dimiliki karyawan, ataupun diberikan 

tugas baru, yang sebelumnya belum pernah  ditekuni, bagi karyawan yang sudah 

bekerja selama 10 tahun lebih, ataupun karyawan yang baru 2 tahun bekerja. 

Mereka yang pernah mengalami hal tersebut rata-rata mengaku bahwa pernah 

mengalami stress. Misalnya, disaat membuat kesalahan dalam mengerjakan 

tugasnya dan mendapat tuntutan dari atasannya. Disamping itu, mereka merasakan 

adanya tekanan dari pekerjaan yang belum terlalu mereka mengerti dan harus 

menyerahkan kepada atasannya. Berdasarkan observasi yang pemagang lakukan 

kepada beberapa orang yang mengalami hal tersebut, ada beberapa kata yang 

pemagang sering dengar saat kami melakukan komunikasi yaitu seperti “Aduh… 

stress bgt” , “yah masih banyak kerjaan, gabisa pulang cepet deh” dan kalimat-

kalimat serupa. Selain itu, pemagang mendengar percakapan mereka yang 

membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan tempat mereka bekerja, dan 
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mengatakan ingin berpindah tempat jika perusahaan lain ada yang lebih 

menguntungkan.  

Untuk menjelaskan berbagai fenomena yang terkait di dalam perusahaan, 

pemagang juga melakukan wawancara dengan beberapa karyawan di divisi HR. 

Menurut salah satu pegawai pada divisi HR yang telah diwawancarai, sampai saat 

ini ia masih sering mengerjakan tugas yang bukan keahliannya dan bukan sesuai 

dengan kompetensinya,  dan ia harus mencari tahu sendiri agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan tersebut, seperti mencari di internet ataupun bertanya 

kepada orang lain. Ia juga mengatakan jika pekerjaan itu memang belum dapat 

maksimal atau ada yang salah, maka akan di revisi. Tidak hanya tugas yang 

dilakukan, salah satu pegawai pada divisi HR yang diwawancarai juga pernah 

dipindahkan ke divisi yang berbeda, yaitu dari bagian GS ke HR, dan sebelumnya 

ia mengatakan belum pernah bekerja di bagian tersebut. Ia mengatakan bahwa saat 

itu ia belajar sendiri dan memang pada awalnya mengalami kesulitan karena belum 

pernah bekerja di bidang tersebut. Menurutnya juga, mengalami perpindahan 

seperti itu menjadi tantangan yang baru baginya, tetapi kesulitan juga sudah pasti 

ditemukan karena tidak ada hand over atau penjabaran tugas baru apa saja  yang 

harus dilakukan.  

Beberapa masalah ditemukan saat karyawan dipindahkan ke pekerjaan yang 

baru, karyawan seringkali mengalami kesulitan karena harus mengerjakan 

pekerjaan baru, yang sebelumnya belum pernah mereka tekuni. Disamping itu, 

perusahaan juga tidak memberikan training ataupun supervisi pada karyawan yang 

dipindahkan ke divisi yang baru, sehingga karyawan seringkali mengalami 

kesulitan pada awalnya. Karyawan cenderung mencari tahu sendiri dan juga belajar 
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secara otodidak untuk mengerjakan atau untuk menyelesaikan tugas baru yang 

diberikan. Beberapa dari karyawan pada awalnya, merasa kesulitan jika secara 

langsung harus mengerjakan tugas baru, ataupun berpindah ke divisi lain, hal 

tersebut juga dapat berdampak terhadap terhambatnya produktivitas, seperti 

terlambatnya menyelesaikan pekerjaan, dan terjadinya kesalahan atau terdapat 

kekeliruan pada hasil pekerjaan tersebut, juga hasil kerja yang tidak maksimal, yang 

sesuai dengan standar perusahaan karena untuk mengerjakan suatu hal yang baru 

membutuhkan waktu yang tidak sebentar pula.  

Fenomena yang terjadi diatas juga terjadi karena pada perusahaan masih 

memiliki perencanaan karir yang masih kurang terstruktur, seperti kurangnya 

planning pada perusahaan yang mengakibatkan perencanaan karir yang belum 

ideal, contohnya, pada karyawan yang belum memenuhi standar perusahaan atau 

tidak terlihat peningkatan, tidak diberikan challenge, training, ataupun coaching, 

dan contoh lain dari perencanaan karir yang belum ideal tersebut ialah seperti diatas 

yaitu perubahan atau pergeseran divisi yang belum dipersiapkan dengan matang. 

Pemagang memilih variabel dengan kepuasan kerja, karena seperti yang sudah 

pemagang ketahui dari data dan sumber yang pemagang dapatkan, terdapat masalah 

pada perusahaan yaitu perencanaan karir pada perusahaan yang belum ideal, yaitu 

seperti masalah pada karyawan yang mengalami perpindahan atau perubahan divisi, 

yang belum sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan mereka, yang berakibat 

tidak dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal, juga mempengaruhi kondisi 

perusahaan. Karena, jika menurut salah satu faktor kepuasan kerja, yaitu kepuasan 

kerja dapat dilihat dari kesesuaian penempatan karyawan pada posisi yang sesuai 
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dengan kemampuan dan keahlian mereka (Malayu S. P. Hasibuan, dalam 

Yuniastuti, 2011).  

 Perusahaan mungkin akan mengalami dampak yang tidak baik seperti tidak 

terpenuhinya standar yang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Apabila pada 

akhirnya karyawan akan keluar karena tidak puas ataupun menurunnya 

produktivitas didalam pekerjaannya itu sendiri. Maka dari itu, pemagang memilih 

variabel kepuasan kerja pada perusahaan agar  karyawan dan perusahaan saling 

mengetahui kebutuhannya sehingga kebutuhan karyawan yang menjadi motivasi 

untuk dapat lebih produktif atau dapat mencapai tujuan perusahaan dengan 

maksimal, dapat diketahui oleh perusahaan dan perusahaan dapat memperbaiki 

ataupun mempertimbangkan kepuasan ataupun ketidakpuasan yang dialami oleh 

karyawannya.  

Pada dasarnya setiap perusahaan pasti mempunyai masalah dan hambatan, dari 

pekerjaannya itu sendiri ataupun struktur yang berjalan didalam perusahaan. 

Padahal, setiap kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan pada dasarnya 

ditimbulkan dari pekerja dan sikapnya dalam bekerja. Karyawan atau pekerja 

merupakan faktor sangat berpengaruh pada majunya dan berkembangannya suatu 

perusahaan. Salah satunya, melalui kepuasan kerja dari karyawan. Menurut 

Yuniastuti (2011), karyawan harus dapat merasakan kepuasan dari pekerjaannya 

agar prestasi meningkat dan tujuan perusahaan dapat terwujud. Mengetahui 

kepuasan kerja karyawan dianggap penting untuk menghindari adanya dampak-

dampak yang buruk terjadi pada perusahaan. Hal tersebut juga terjadi pada halnya 

dengan  PT. Apexindo Pratama Duta, yang ditemukan adanya beberapa masalah 

yang timbul karena adanya perencanaan karir yang kurang baik, seperti 
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perpindahan yang kurang disiapkan dengan baik sehingga mempengaruhi kepuasan 

kerja yang ditandai dengan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaanya atau 

pekerjaan lebih lama untuk terselesaikan, juga produktivitas kerja yang menjadi 

kurang maksimal. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui tujuan magang saat ini 

adalah : 

1.2.1  Tujuan Umum 

1. Memberikan sumbangsih yang berguna untuk perusahaan PT.Apexindo 

pratama Duta  tempat pemagang melakukan kegiatan  magang.  

2. Untuk pemagang agar dapat menerapkan langsung kegiatan di dunia kerja, 

dengan teori yang selama ini pemagang sudah pelajari. 

3. Terlibat langsung untuk melakukan kerja praktek. 

4. Menganalisa gambaran kepuasan kerja pada karyawan di PT. Apexindo 

Pratama Duta. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

1. Memberikan gambaran kepuasan kerja pada karyawan di PT. Apexindo 

Pratama Duta. 

2.  Menganlisa faktor-faktor kepuasan kerja pada karyawan di PT. Apexindo 

Pratama Duta. 

3. Agar Perusahaan mendapatkan feedback yang berguna dari penelitian ini, 

dalam memperhatikan kebutuhan-kebutuhan karyawan yang belum disadari 

oleh perusahaan.  
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1.3  Lokasi Magang  

Pemagang melakukan kegiatan magang yang berlokasi di PT. Apexindo 

Pratama Duta, Tbk yang berlokasi di Office 8, Lt 20-21, SCBD Lot 28, Jl. Jendral 

Sudirman Kav 52-53. 

 

1.4  Waktu Magang 

Pemagang melakukan kegiatan magang yaitu selama tiga bulan, dari 19 Agustus 

2019 hingga 19 November 2019 , di PT. Apexindo Pratama Duta, Tbk. Kegiatan 

magang dilakukan  setiap harinya dari Senin sampai Jumat, dari pukul 08:00 hingga 

17:00 WIB. 

 

 

 


