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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting, karena 

faktor manusia menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Tidak ada 

satupun perusahaan yang tidak melibatkan manusia dan dapat merealisasikan 

tujuannya. Menurut Wilson (2012) karyawan atau sumber daya manusia memiliki 

peran yang penting dalam pencapaian tujuan dalam organisasi dan merupakan 

satu-satunya aset perusahaan yang bernafas atau hidup disamping aset lain yang 

tidak bernafas atau bersifat kebendaan seperti modal, bangunan, gedung, mesin, 

peralatan kantor dan persediaan barang. Tanpa sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berkompeten dengan pekerjaan, perusahaan tidak akan mengalami 

kemajuan. Berbagai proyeksi mengarah pada sumber daya manusia yang 

berkepribadian dan konsisten dalam pekerjaannya.  

Oleh karena itu tugas dari manajer adalah harus dapat menyesuaikan 

antara keinginan karyawan dengan tujuan untuk perusahaan. Dengan nilai-nilai 

kerja perushaan dapat mengetahui apa yang diinginkan karyawan apakah merasa 

puas atau kah tidak bekerja di perusahaan tersebut. kepuasan kerja seorang 

pegawai dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak 

menyenangkan untuk dikerjakan. Nilai kerja merupakan keyakinan karyawan 

mengenai cara-cara bertingkah laku yang dipilih dan kondisi akhir yang di 

inginkan lalu di bawa kedalam setuasi kerja.  Menurut Robbins (2015) kepuasan 

adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan 

antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima.
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Bermacam-macam sikap seseorang terhadap pekerjaannya mencerminkan 

pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya 

serta harapan-harapannya terhadap pengalaman masa depan. Pekerjaan yang 

menyenangkan untuk dikerjakan dapat dikatakan bahwa pekerjaan itu memberi 

kepuasaan bagi pemangkunya. Kejadian sebaliknya, ketidakpuasan akan diperoleh 

bila suatu pekerjaan tidak menyenangkan untuk dikerjakan (Bangun, 2012). 

Kepuasan kerja merupakan bagian penting dari pengalaman hidup 

karyawan dalam bekerja, artinya terkait dengan seorang karyawan menerima 

cukup imbalan intrinsik dan ekstrinsik mendorong karyawan untuk tetap ditempat 

kerja mereka dan terus menghabiskan sebagian besar waktu untuk pemenuhan 

tugasnya. Kepuasan kerja terdiri dari tiga aspek penting, kepuasan kerja 

merupakan suatu fungsi nilai, persepsi, perbedaan menurut tenaga kerja mengenai 

yang seharusnya mereka terima. Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek yang 

penting untuk dipahami oleh pengelola organisasi. Karyawan yang memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang cukup dalam perusahaan memiliki peran penting 

dalam pencapaian tujuan perusahaan. Betapapun sempurnanya rencana-rencana 

organisasi dan pengawasan kepada karyawan, bila mereka tidak dapat 

menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab maka suatu perusahaan 

tidak akan mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya dapat dicapainya. Hal 

tersebut berarti bahwa faktor manusia cukup berperan dalam mencapai hasil 

sesuai dengan tujuan organisasi (Rei, 2013).  

Mewujudkan kepuasan kerja bagi karyawan adalah merupakan kewajiban 

bagi setiap pimpinan organisasi atau perusahaan. Kepuasan kerja pada dasarnya 

merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat 
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kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada 

dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan 

keinginan individu, maka semakin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. 

Dengan demikian, kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang 

atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam 

bekerja (Mulyadi & Rivai 2016).  

Berikut ini adalah hasil survei dari Jobstreet.com dengan 17,623 karyawan 

sebagai koresponden yang hasilnya menunjukkan bahwa 73% karyawan tidak 

puas dengan pekerjaan yang dimiliki saat ini. Badan Pusat Statistik Nasional 

Indonesia bahwa saat ini penganguran di negeri ini berkisar di angka 7,2 juta pada 

bulan Mei 2014 . Adapun 54% karyawan saat ini terpaksa harus bekerja pada 

posisi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan akibat kurangnya 

lapanngan kerja yang tersedia. Hal tersebut berdampak pada tidak adanya jenjang 

karir dan masa depan untuk mereka. Ketidak sesuaian lapangan kerja ini juga 

berpengaruh pada produktifitas mereka sebagai karyawan. Dari survei Jobstreet 

menunjukkan bahwa 60% dari karyawan saat ini tidak memiliki jenjang karir. 

Selain itu sebesar 85% koresponden dari survei mengaku kalau mereka tidak 

memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life 

balance. Survei dari situs yang sama pada bulan September lalu juga 

menyebutkan bahwa sekitar 62% karyawan mengaku sulit tidur akibat masih 

memikirkan beban pekerjaaan di kantor. Padahal dari hasil penelitian oleh 

Redwood (2014) di Inggris mengemukakan bahwa perusahaan yang 

mengusahakan karyawan untuk memiliki work-life balance akan menghasilkan 
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pendapatan tahunan 20% lebih baik daripada perusahaan yang tidak mendorong 

keseimbangan baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Rivai (2016) 

menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

pada dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu faktor 

intrinsik dan faktor ekstrensik. Sedangkan menurut Luthans (2014) terdapat lima 

dimensi yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: pekerjaan itu sendiri, 

kesempatan promosi, pengawasan, waktu luang dan rekan kerja. 

Herzberg (2013) mengemukakan teori dua faktor atau sering disebut 

sebagai “Herzberg Two Factor Motivation Theory”. Dua jenis faktor yang 

mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri 

dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebut faktor hygiene (faktor ekstrinsik) dan 

faktor motivator (faktor intrinsik). Menurut teori, kedua faktor merupakan 

kebutuhan, yaitu: faktor ekstrinsik atau hygiene. Serangkaian kondisi ekstrinsik 

menyebabkan keadaan pekerjaan yang menyebabkan rasa tidak puas, apabila 

kondisi tersebut tidak ada. Kondisi ini yang membuat orang tidak puas atau 

disebut hygiene. Kebutuhan ini berlangsung terus menerus, karena pegawai tidak 

akan mendapat kepuasan. Faktor intrinsik atau faktor motivasi menyangkut 

kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan pekerjaan. Kebutuhan ini meliputi 

serangkaian kondisi intrinsik, kepuasan pekerjaan yang akan mendorong motivasi 

kuat dan dapat menghasil-kan prestasi kerja. Keberhasilan pencapaian tujuan tidak 

terlepas dari pengelolaan karyawan yang disertai motivasi baik dari karyawan itu 

sendiri maupun dari pimpinannya. Kendala yang dihadapi oleh seorang pemimpin 

adalah adanya perbedaan motivasi pada masing-masing karyawan. Oleh karena 
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itu, seorang pemimpin sebaiknya memiliki keterampilan memahami dan 

menciptakan suasana yang mampu memotivasi karyawannya untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

Supervisory juga menentukan Keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangatlah tergantung 

kepada orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Salah satu fungsi 

manajemen agar perusahaan berjalan secara dan efisien yaitu dengan adanya itu 

fungsi controlling. Usaha yang ditempuh dalam pencapaian tujuan ini adalah 

dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. 

Seorang pimpinan harus melakukan pengawasan terhadap bawahan dalam 

melakukan pekerjaan guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan. 

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan, 

memegang peranan yang sangat penting karena dengan adanya pengawasan 

kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat dicegah, sehingga usaha untuk 

mengadakan perbaikan atau koreksi dapat segera dilakukan. “Pengawasan sebagai 

mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi 

kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Winardi, 2014). 

  Selain nilai yang di atas nilai social juga menentukan keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Hubungan sosial sesama karyawan yang berlangsung dengan baik akan membantu 

karyawan mendapatkan rasa aman dalam bekerja sehingga dapat tercipta kinerja 

yang baik. Proses interaksi yang dilakukan dengan sesama rekan kerja berupa 

kontak sosial dan komunikasi berupa pembahasan mengenai masalah-masalah 
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yang munculkan solusi-solusi meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Hubungan 

yang harmonis dengan rekan kerja berupa interaksi yang efektif akan mampu 

memotivasi karyawan dalam bekerja untuk mendapatkan keberhasilan mencapai 

tujuan bersama. 

Altruistic merupakan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan orang 

lain. Dalam ensiklopedia nasional Indonesia altruistic mengacu pada perilaku 

individu yang mengutamakan kepentingan orang lain diatas kepentingan sendiri. 

Perilaku altruistic adalah tindakan individu untuk menolong atau memberikan 

menfaat kepada orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong 

tersebut. Menurut Meloni et al., (2017) Perilaku ini banyak dianut oleh para 

milenial zaman sekarang kerena menurut mereka bekerja dengan memberikan 

menfaat terhadap orang lain memberikan kepuasaan tersendiri dan dapat 

mempengaruhi kepuasaan kerja. 

Perkembangan e-commerce membawa dampak positif bagi pengusaha jasa 

pengiriman barang. Semakin banyaknya transaksi digital tersebut memberikan 

keuntungan karena meningkatkan volume pengiriman barang. Asosiasi 

Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) 

mencatat, kontribusi barang dari transaksi e-commerce cukup signifikan. Ketua 

Asperindo mengungkapkan, barang dari transaksi online berkontribusi 30 hingga 

40 persen. Volume barang dari transaksi ini diperkirakan terus meningkat. 

Dibandingkan dengan tahun kemarin, pertumbuhannya diperkirakan 10-15 persen. 

(www.jpnn.com ). Berdasarkan data Kominfo, transkasi bisnis secara digital pada 

2016 diperkirakan akan ada 8,7 juta pembeli, atau naik dari 7,4 juta di tahun 2015. 

Sementara jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2015 diprediksi mencapai 
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93,4 juta naik ketimbang 2014 sebanyak 88,1 juta pelanggan. Head of Mass 

Media Relations JNE Idham Azka mengakui bahwa pertumbuhan e-commerce 

dan industri kreatif membuka kesempatan bagi perusahaan logistic untuk turut 

memberikan kontribusi dalam proses pengiriman. “Penguatan bisnis di industri 

kreatif menjadi daya dorong yang baik secara bisnis di segmen logistic 

(www.kominfo.go.id). 

 

Nama Perusahaan  Pangsa Pasar Index Top Brand 

TIKI 32,1 % 13,6 % 

JNE 37,5 % 45 % 

J&T Express 13,2 % 13,9 % 

Pos Indonesia 17,2 % 11,6 % 

Sumber: HRD Perusahaan Ekspedisi (2018) dan www.topbrand-award.com 

Di segmen logistik ada beberapa pengiriman jasa yang mendapatkan 

reward seperti PT. JNE menerima reward Customer Royalty 2013 sedangkan 

PT.TIKI mendapatkan Top Brand 2012 dan Gold Brand Champion of Most 

Recommended Logistic dari Mark Plus. Tidak mau kalah PT. POS juga 

mendapatkan reward Super Brands 2015 atas perusahaan logistik ternama di 

Indonesia. Selain itu ada nama baru PT. J&T yang mendapatkan penghargaan 

sebagai Top brand awards 2018.  

Keempat perusahaan diatas telah mendapatkan penghargaan atas kenerja 

karyawannya yang memuaskan. Akan tetapi ternyata Fenomena yang terjadi pada 

PT. J&T Express berbanding balik apa yang di raih oleh PT. J&T Express atas 

penghargaannya. Banyaknya yang mengeluh tentang kepuasaan pelanggan PT. 
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J&T Express kerena buruknya kinerja J&T yang tidak professional di Jakarta 

(www.mediakonsumen.com) dan juga terkait telambatnya PT. POS Indonesia 

membayar gaji karyawan sehingga membuat dampak buruk terhadap kinerja 

karyawan yang saat ini Pos Indonesia mengaku tengah berusaha memberikan 

pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.(www.cnnindonesia.com) 

  Fenomena-fenomena di atas menyimpulkan bahwa dengan mengetahui 

nilai-nilai kerja tersebut dapat memberikan yang di inginkan oleh karyawan. 

Karena dengan memperbaiki nilai intrinsic dan extrinsic perusahaan, melakukan 

pengawasan yang baik, hubungan social yang harmonis, perusahaan dapat 

memberikan menfaat kepada masyarakat dan memberikan waktu luang yang tepat 

terhadap karyawan serta stabilitas perusahan aman tentu perusahaan dapat 

memberikan kepuasaan pekerjaan terhadap karyawan tersebut sehingga karyawan 

tidak melakukan pekerjaanya dengan terpaksa dan sembarangan. 

  Berdasarkan uraian di atas maka mendorong penulis untuk memilih judul 

pembahasan skripsi yaitu: Analisis Pengaruh Intrinsic, Extrinsic, Supervisory, 

Social, Altruistic, Leisure dan Stability terhadap job satisfaction pada 

Perusahaan Expedisi di Kota Batam. 

1.2   Permasalahan Penelitian 

  Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara nilai intrinsic dan job 

satisfaction ? 

2.   Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara nilai extrinsic dan 

job satisfaction ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara supervisory dan job 

satisfaction ? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara nilai social dan job 

satisfaction ? 

5. Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara nilai altruistic dan job 

satisfaction ? 

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara leisure dan job 

satisfaction ? 

7. Apakah terdapat pengaruh signifikan positif antara stability dan job 

satisfaction ? 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

    Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara Intrinsic dan Job Satisfaction.  

2. Untuk mengetahui pengaruh antara Extrinsic dan Job Satisfaction. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara Supervisory dan Job Satisfaction. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara Social dan Job Satisfaction. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara Altruistic dan Job Satisfaction. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara Leisure dan Job Satisfaction. 

7. Untuk mengetahui pengaruh antara Stability dan Job Satisfaction. 

1.3.2   Manfaat Penelitian 

  Manfaat didalam penelitian ini adalah:  

1.   Bagi Perusahaan 
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  Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan 

selanjutnya, khususnya mengenai kepuasaan kerja dalam perusahaannya. 

Seperti nilai intrinsic dan extrinsic milenial dimana mereka mempunyai 

bakat dan memiliki attitude yang baik dan menciptakan kepuasan kerja 

yang baik juga. Segi supervisor, sebaiknya ketua tim lebih teliti, 

menginspirasi dan memotivasi karyawannya agar dapat lebih 

memberikan sumbangsih dan berperilaku serta berpikir kreatif sehingga 

kepuasan kerja menjadi lebih baik. Segi sosial pembelajaran agar 

karyawan khususnya milenial yang akan mendominasi pada tahun ini 

yang didalam organisasi tersebut dapat bekerjasama dan memiliki 

keterlibatan yang tinggi dalam pekerjaan sehingga dapat menciptakan 

kepuasan kerja. segi stabiltas pemimpin juga harus mampu 

menstabilataskan karyawan dalam bekerja agar menciptakan kepuasan 

kerja Dan juga memberikan solusi kepada pemimpin agar keryawan 

muda/milenial tetap bertahan lama di sebuah perusahaan tersebut. 

2.   Bagi Akademik 

  Untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana aplikasi 

terhadap ilmu yang didapat bangku perkuliahan dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan 

nilai-nilai kerja dan kepuasan kerja seorang karyawan. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

  Pada penyusunan skripsi ini, peneliti membagi keseluruhan penulisan ini 

menjadi (5) lima bab, yang dirincikan sebagai berikut : 
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BAB I          : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II         : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Dalam bab ini, merupakan uraian mengenai kerangka teoritis yang 

menjadi dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang diteliti dan perumusan hipotesis. 

BAB III   : METODE  PENELITIAN 

 Pada bagian ini akan membahas hal-hal mengenai rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data dan metode anaslisi data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang ada yang meliputi statistik 

deskriptif , uji outlier, uji kualitas data, uji validates, uji reliabilitas, 

uji asumsi klasik, uji hipotesi dan serta pembahasan. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisikan penjelasan berupa kesimpulan, keterbatasan 

dan rekomendasi  dari pada penelitian ini. 
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