
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

 

Perkembangan dunia usaha selalu terkait dengan ketidakpastian dan rentan 

terhadap perubahan. Perusahaan dituntut untuk menjadi sebuah organisasi bisnis 

yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi perubahan tersebut. Perusahaan 

yang terbukti dapat bertahan adalah perusahaan dengan kepemilikan sumber daya 

manusia yang terkelola dengan baik (Robbins,1998). Sehingga timbul pandangan 

seiring dengan berkembangnya kemajuan dunia usaha bahwa karyawan adalah 

investasi organisasi yang harus selalu dibina dan diarahkan. 

 

Efektifitas setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. 

Manusia adalah sumber daya yang umum  bagi semua organisasi. Tidak ada 

organisasi tanpa manusia. Satu prinsip yang penting dalam psikologi menurut 

Gibson, Ivancevich, Donnely (1999) ialah bahwa setiap manusia berbeda-beda. 

Setiap manusia mempunyai keunikan persepsi, kepribadian dan pengalaman 

hidup, perbedaan sikap, keyakinan dan pegawai atau anggotanya sebagai 

perwujudan yang unik dari seluruh faktor tersebut. 

 

 



 

Manusia memiliki peran aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Tujuan tidak akan pernah terwujud tanpa peran aktif karyawan. Alat-

alat canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan jika 

peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan sangat sulit dan 

kompleks, karena mereka memiliki pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar 

belakang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi. Karyawan tidak dapat 

diatur dan dikuasai sepenuhnya seperti mesin, modal, atau gedung. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan, pihak manajemen melakukan aktivitas SDM dalam 

rangka mempertahankan karyawan yang berprestasi bagi perusahaan. 

 

Perusahaan dapat melihat seberapa jauh peningkatan aktivitas karyawan dengan 

menilai seberapa optimal kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. 

Manajemen adalah ilmu tentang seni yang mengatur proses pemanfaatan manusia 

dan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam 

unsur (6M), yaitu : men,money,materials,method,machines dan market (Hasibuan, 

2001:9). 

 

Menurut Hendri Simamora (2001:415), penilaian kinerja (performance appraisal) 

adalah suatu proses dengannya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja 

individu. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan 

memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja 

mereka serta memungkinkan perusahaan mengetahui seberapa baik seorang 

karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi.  



 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya yaitu :  

 Produktivitas 

 Tingkat Absensi 

 Tingkat Perputaran Karyawan 

 

Kepuasan Kerja, menurut Handoko (2002:193), adalah suatu sikap emosional 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. 

 

PT Asuransi Allianz  Life Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang penyediaan dan pelayanan jasa asuransi. PT Asuransi Allianz  

Life Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan alamat PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia, Gedung Summitmas II lantai 19, Jl. Jendral Sudirman Kav. 61-62 

Jakarta 12190. PT Asuransi Allianz  Life Indonesia telah memiliki cabang yang 

tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

 

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung merupakan salah satu kantor 

cabang yang terdapat di Provinsi Lampung dengan alamat Jl. Jendral Ahmad Yani 

No.88 B Tanjung Karang Bandarlampung. Menjalankan kegiatannya,                  

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung berusaha untuk memberikan 

kepuasan kerja bagi para karyawannya. Ada beberapa faktor dalam kepuasan kerja 

menurut Robbins (1998:181), yaitu: (1) Imbalan yang pantas dan kebijakan 

promosi, (2) Pekerjaan yang secara mental menantang, (3) Kondisi dan 



 

Lingkungan kerja yang mendukung, (4) Rekan kerja yang mendukung, (5) Gaya 

kepemimpinan dan perilaku atasan. 

Pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung dapat dilihat penerapan 

faktor-faktor kepuasan kerja : 

1.  Imbalan  

Setiap karyawan mendapat imbalan berupa gaji yang nilainya di atas UMR 

Provinsi Lampung, imbalan atas prestasi yang dilakukan, bonus tahunan dan 

tunjangan-tunjangan. Untuk kebijakan promosi, dilakukan oleh pihak 

perusahaan kepada karyawan yang berprestasi baik. 

2.  Pekerjaan yang secara mental menantang  

Selain mendapat imbalan, perusahaan juga memberikan perhatian kepada 

pekerjaan yang dilakukan karyawannya. Setiap karyawan bekerja berdasarkan 

Target, secara mental hal ini menjadi suatu tantangan bagi karyawan. 

3.  Kondisi dan Lingkungan kerja yang mendukung 

Untuk menunjang kegiatan perusahaan, diperlukan kondisi dan Lingkungan 

kerja yang cukup baik bagi karyawannya. Agus Ahyari(2003) menyebutkan 

bahwa indikator-indikator lingkungan kerja terdiri dari : (1) fasilitas karyawan, 

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan diantaranya seperti kendaraan roda 

dua dan roda empat, komputer, printer, mesin tik, televisi, telepon, mobile 

phone, dan lainnya. Untuk pelayanan karyawan disediakan, pelayanan 

kesehatan dan penyediaan kamar mandi dan kamar kecil. (2) kondisi kerja, dan 

(3) hubungan antar karyawan. Untuk kondisi kerja dapat dilihat dari 

penerangan yang digunakan disetiap ruang kerja. Perusahaan menggunakan 

lampu neon sehingga cahaya diruangan cukup terang. Suhu ruangan juga 



 

cukup nyaman karena ruang kerja dilengkapi dengan AC, kenyamanan kerja 

diperusahaan ini didukung pula oleh kondisi yang tidak bising. Agar kegiatan 

setiap karyawan dapat berjalan baik, perusahaan menyediakan ruangan untuk 

beberapa karyawan sesuai dengan divisinya, tujuannya agar karyawan dapat 

berkonsentrasi dalam bekerja dan memiliki privasi. Semua kondisi tersebut 

diharapkan memberikan kenyamanan dan keamanan bekerja bagi para 

karyawan. 

4.  Rekan Kerja yang Mendukung  

Sedangkan untuk hubungan antar karyawan berlangsung cukup baik karena 

pihak perusahaan menanamkan hubungan kekeluargaan kepada setiap 

karyawan. 

5.  Gaya kepemimpinan dan perilaku atasan  

Gaya kepemimpinan yang ada saat ini lebih cenderung kepada gaya 

kepemimpinan partisipatif. Yaitu dengan adanya konsultasi, pengambilan 

keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen yang 

demokratis (Keumala Hayati,56:2004). 

 

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2000:203) kepuasan kerja karyawan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut : 

1. Balas jasa yang adil dan layak 

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian 

3. Berat ringannya pekerjaan 

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan 

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan 

 



 

6. sikap pimpinan dalam kepemimpinannya 

7. sifat pekerjaan monoton atau tidak 

 

Pada data di bawah ini dapat dilihat jumlah karyawan pada PT Asuransi Allianz 

Life Indonesia Bandarlampung pada Tahun 2008 disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Karyawan Pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

Bandarlampung Pada Tahun 2008  

 

No. Jabatan Jumlah Karyawan (orang) 

1. Agency Manager 1 

2. Sales Manager 5 

3. Financial Consultant 25 

4. Customer Service Administration 2 

5. Office Boy 2 

 Total 33 

Sumber : PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung 2009. 

Tenaga Kerja yang tersaji pada tabel di atas adalah jumlah tenaga Kerja yang saat 

ini masih terdaftar dan bekerja di PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

Bandarlampung. 

Perubahan jumlah tenaga Kerja terjadi dalam satu tahun ini, yaitu diakibatkan 

adanya karyawan yang keluar atau masuk. 

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67), pengertian kinerja (prestasi 

kerja) adalah : 

Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

 

Sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam perusahaan yaitu 

untuk meningkatkan kualitas yang ada pada karyawan seperti skils, knowledge, 

dan attitude agar persaingan yang semakin ketat dalam era globalisasi ini dapat 



 

dihadapi dan juga menempati posisi yang amat penting karena manusia 

merupakan motor penggerak usaha perusahaan. Karyawan PT  Asuransi Allianz 

Life Indonesia Bandarlampung bekerja setiap hari untuk melaksanakan tugas yang 

telah ditentukan yaitu target, jumlah, maupun jenisnya. 

Tabel 2. Target Pekerjaan Karyawan PT Allianz Life Indonesia 

Bandarlampung Tahun 2008 (per tahun) 

 

No. Jabatan Target Premi (Rupiah) 

1. Agency Manager 300.000.000  

2. Sales Manager   50.000.000 

3. Financial Consultant   20.000.000 

Sumber : PT Asuransi Allianz Life Bandarlampung Tahun 2009  

 

Penetapan target adalah berbeda untuk setiap tahun. Penetapan target berdasarkan 

daya saing PT Asuransi Allianz  Life Indonesia Bandarlampung di pasar asuransi 

dan juga berdasarkan kinerja karyawan pada tahun sebelumnya.  Manajemen     

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung, menilai prestasi kerja 

karyawan berdasarkan pada target yang telah ditetapkan di atas. Apabila, 

karyawan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam waktu enam bulan yaitu 

tidak mampu mencapai seperempat dari target yang ditetapkan maka karyawan 

tersebut digolongkan tidak produktif atau berprestasi rendah . Karyawan yang 

tidak produktif  atau berprestasi rendah akan diberikan teguran mulai dari surat 

peringatan sampai ke pemutusan hubungan kerja (PHK) di akhir tahun khususnya 

bagi karyawan di bidang  financial consultant. Pada jabatan Sales Manager dan 

Agency Manager akan dikenakan demosi yaitu penurunan jabatan jika mereka 

tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan 

sebagian  karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung merasa 



 

kurang puas meskipun dari awal mereka mengetahui bahwa ini merupakan 

ketentuan dari perusahaan. 

Jika karyawan merasa tidak puas maka akan berdampak pada kinerja karyawan 

tersebut. Produktivitas yang dicapai karyawan dapat dijadikan  sebagai salah satu 

tolak ukur untuk mengetahui kinerja karyawan.  Adapun tingkat produktivitas 

para karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung beserta 

realisasinya pada Tahun 2008 dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Berdasarkan Lampiran 9 dapat dilihat bahwa pencapaian target selama periode 

Januari - Desember 2008 belum mencapai target yang ditetapkan.  

Pada Lampiran 9 diketahui bahwa realisasi target Financial Consultant pada 

Tahun 2008 hanya dua orang yang melebihi target yaitu Financial Consultant 1 

yang berada di bawah Sales Manager 1, sedangkan untuk realisasi total Financial 

Consultant setiap Sales Manager tidak tercapai. Target para Financial Consultant 

ini tidak tercapai, karena sebagian dari Financial Consultant Tahun 2008 

merupakan tenaga pemasar baru sehingga ada pengaruh dari dalam diri karyawan 

tersebut dalam hal menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan pekerjaan 

yang baru. Realisasi target para Sales Manager adalah akumulasi dari realisasi 

target masing-masing Financial Consultant yang berada di bawah masing-masing 

Sales Manager ditambah dengan realisasi target yang didapat oleh Sales Manager 

itu sendiri. Pada Lampiran 9 diketahui bahwa realisasi target para Sales Manager 

tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Target 

yang ditetapkan oleh perusahaan terlalu besar yang melebihi kemampuan para 

Sales Manager itu sendiri serta dengan waktu yang relatif singkat para Sales 

Manager itu harus dapat bekerja dengan sebaik mungkin agar target yang 



 

ditetapkan dapat tercapai. Hal ini mempengaruhi kinerja para Sales Manager itu 

sendiri sehingga kinerja cenderung menurun.  

 

Realisasi target Sales Manager yang tidak tercapai menyebabkan target Agency 

Manager juga tidak tercapai karena realisasi target Agency Manager adalah 

akumulasi realisasi target masing-masing Sales Manager ditambah dengan 

realisasi target dari Agency Manager itu sendiri. Realisasi target Agency Manager 

sendiri menunjukkan konsistensinya yaitu produktif dalam pekerjaannya sebagai 

Agency Manager. Pencapaian target sebesar 93,72%. Target yang diharapkan 

tercapai oleh perusahaan adalah sebesar 100%. Dengan rata-rata pencapaian target 

yang terjadi selama tahun 2008  yaitu sebesar 93,72% menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan PT Asuransi Allianz LifeIndonesia Bandarlampung tergolong 

rendah karena mereka gagal memenuhi target yang ditetapkan perusahaan dengan 

rata–rata persentase kegagalan sebesar 6,28% pertahun. 

 

Tingkat produktivitas karyawan juga dapat dilihat dari tingkat perputaran 

karyawan selama waktu tertentu. Tingkat perputaran karyawan PT Asuransi 

Allianz Life Indonesia Bandarlampung dapat dilihat pada Tabel 3. Tingkat 

perputaran karyawan dapat dihitung melalui rumus berikut: 

TPK  = 
kerja agaJumlah ten Total

keluar yangkaryawan Jumlah 
   x  100 % 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.  Tingkat Perputaran Karyawan PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia Bandarlampung Tahun 2008 

Bulan 

Jumlah 

Karyawan 

(Orang) 

Jumlah Karyawan (Orang) 
Tk.Perputaran 

(%) Keluar Masuk 

Januari 26 2 0 7.69 

Februari 24 0 0 0.00 

Maret 24 0 1 0.00 

April 25 0 1 0.00 

Mei 26 0 4 0.00 

Juni 30 0 1 0.00 

Juli 31 0 4 0.00 

Agustus 35 3 0 8.57 

September 32 0 1 0.00 

Oktober 33 0 0 0.00 

November 33 0 0 0.00 

Desember 33 0 0 0.00 

Total 16.26 

Rata-rata 1.36 

Sumber :PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung 2009 

Dari data pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat perputaran karyawan 

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung cukup rendah yaitu berkisar 

di tingkat rata-rata 1,36%. Hal ini menunjukkan karyawan PT Asuransi Allianz 

Life ndonesia Bandarlampung mempunyai komitmen dan kesetiaan terhadap 

perusahaan sehingga mengurangi tingkat perputaran karyawan utnuk 

meninggalkan perusahaan tersebut. 

Menurut T. Hani Handoko (2002 : 26), salah satu indikator lainnya untuk 

mengetahui tingkat produktivitas karyawan adalah dengan melihat tingkat absensi.  

Jika tingkat absensinya rendah maka produktivitasnya tinggi dan sebaliknya. 

Tingkat absensi karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 



 

Tabel 4.  Tingkat Absensi Karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

Bandarlampung Tahun 2008 

Bulan 
Hari 

Kerja 

Jumlah 

Karyawan 

(Org) 

Total Hari 

Kerja 

Jumlah 

Hari Absen 

Tingkat 

Absensi (%) 

Januari 24 26 624 45 7.21 

Februari 24 24 576 41 7.12 

Maret 26 24 624 47 7.53 

April 23 25 575 45 7.83 

Mei 25 26 650 43 6.62 

Juni 26 30 780 50 6.41 

Juli 26 31 806 50 6.20 

Agustus 25 35 875 55 6.28 

September 26 32 832 50 6.00 

Oktober 24 33 792 40 5.05 

November 26 33 858 45 5.24 

Desember 25 33 825 52 6.30 

rata-rata absensi perbulan 40 6.48 

Sumber :PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung 2009 

Tingkat absensi karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung 

dinilai cukup tinggi mengingat standar absensi adalah 5% pertahun. Berdasarkan 

tabel di atas maka tingkat kedisiplinan karyawan tergolong rendah karena total 

absensi yang terjadi selama Tahun 2008 diatas batas toleransi yang telah 

ditetapkan yaitu mencapai 6,48% dengan jumlah hari absen perbulan mencapai 50 

hari. 

 

Dengan memperhatikan tabel tingkat absensi karyawan PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia Bandarlampung yang besarnya diatas batas toleransi yang ditetapkan 

perusahaan maka dapat disimpulkan bahwa karyawan PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia Bandarlampung belum merasa puas dengan yang telah diberikan oleh 

perusahaan, yang mana ketidakpuasan karyawan ini akan berpengaruh pada 

kinerja karyawan dengan tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh 



 

perusahaan. Melihat produktivitas karyawan yang belum dapat mencapai target 

yang ditetapkan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk membuktikan secara ilmiah 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Adapun judul penelitian 

yang ingin diajukan adalah sebagai berikut : 

 

"Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Asuransi 

Allianz Life Indonesia Cabang Bandarlampung".  

 

 

1.2  Permasalahan  

Kepuasan Kerja dicerminkan oleh sikap emosional yang seimbang antara balas 

jasa dengan pelaksanaan pekerjaannya. Karyawan akan merasa puas jika hasil 

kerja dan balas jasanya dirasa adil dan layak. Tingkat kepuasan Kerja tidak dapat 

diukur, namun ada beberapa indikator dalam menilai suatu kepuasan Kerja : 

1.  Imbalan  

Pemberian Imbalan atau insentif yang diberikan oleh perusahan terkadang 

tidak sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada karyawannya 

ataupun tenaga yang dikeluarkan oleh karyawannya. 

2.  Pekerjaan yang secara mental menantang  

perusahaan juga memberikan perhatian kepada pekerjaan yang dilakukan 

karyawannya. Setiap karyawan bekerja berdasarkan Target. Sehingga secara 

mental hal ini menjadi suatu tantangan bagi karyawan. 

3.  Kondisi dan Lingkungan kerja yang mendukung 

Untuk menunjang kegiatan perusahaan, diperlukan kondisi dan Lingkungan 

kerja yang cukup baik bagi karyawannya. Agus Ahyari(2003) menyebutkan 



 

bahwa indikator-indikator lingkungan kerja terdiri dari : (1) fasilitas karyawan, 

(2) kondisi kerja, dan (3) hubungan antar karyawan. Fasilitas yang diberikan 

kepada karyawan diantaranya seperti kendaraan roda dua, komputer, printer, 

mesin tik, televisi, telepon, mobile phone, dan lainnya. Untuk pelayanan 

karyawan disediakan pelayanan kesehatan dan penyediaan kamar mandi dan 

kamar kecil. 

Namun dalam prakteknya tidak terdapat kendaraan roda dua dan pelayanan 

kesehatan yang belum maksimal yang diberikan oleh perusahaan  

4.  Rekan Kerja yang Mendukung  

Sedangkan untuk hubungan antar karyawan berlangsung cukup baik karena 

pihak perusahaan menanamkan hubungan kekeluargaan kepada setiap 

karyawan. 

5.  Gaya kepemimpinan dan perilaku atasan  

Gaya kepemimpinan yang ada saat ini lebih cenderung kepada gaya 

kepemimpinan partisipatif. Istilah-istilah yang biasa dipakai untuk menunjuk 

kepada aspek-aspek kepemimpinan partisipatif mencakup konsultasi, 

pengambilan keputusan bersama, membagi kekuasaan, desentralisasi, dan 

manajemen yang demokratis (Keumala Hayati,56:2004). 

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

Apakah kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja karyawan pada                

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandarlampung ?. 

 

 

 

 

 

 



 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada         

PT Asuransi Allianz Life Bandarlampung. 

 Penelitian ini bermanfaat : 

1. Sebagai informasi bagi perusahaan dalam membuat kebijaksanaan yang 

berhubungan dengan kepuasan Kerja dan kinerja karyawan. 

2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin mengembangkan lebih 

lanjut tentang penelitian pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

karyawan. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 

Penilaian keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kuantitas 

karyawannya semata namun hal utama yang harus diperhatikan adalah kualitas 

karyawannya itu sendiri. Masing-masing karyawan diharapkan merasa puas 

dengan pekerjaannya karena hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja 

karyawan dan mampu memacu kemantapan setiap orang dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

 

Definisi kinerja menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2001:67) "Hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya".  

Pada dasarnya perusahaan adalah organisasi yang terdiri atas kumpulan individu 

yang memiliki kepentingan yang Sama untuk mencapai tujuan perusahaan yang 



 

diharapkan bersama pula. Dalam organisasi, karyawan adalah asset utama dalam 

menjalankan tugas karena karyawan adalah faktor pemikir sekaligus pelaksana. 

Dapat dikatakan bahwa karyawan memegang peranan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya yaitu :  

1. Produktivitas 

Telah diketahui bahwa produktivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh 

banyak faktor, seperti kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan 

tambahan, penilaian prestasi kerja yang adil, rasional dan obyektif, sistem 

imbalan dan berbagai faktor lainnya. 

2. Tingkat Absensi. 

salah satu indikator untuk mengetahui tingkat produktivitas karyawan 

adalah dengan melihat tingkat absensi.  Jika tingkat absensinya rendah maka 

produktivitasnya tinggi dan sebaliknya. 

3. Tingkat Perputaran Karyawan 

Tingkat produktivitas karyawan juga dapat dilihat dari tingkat perputaran 

karyawan selama waktu tertentu. 

 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mangkunegara , Anwar 

Prabu (2001:67) yang mengutip pendapat Keith Davis (1964:484) terdiri atas : 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) karyawan terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya karyawan yang 

memiliki IQ di atas rata – rata (110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 



 

jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari- hari, maka ia akan 

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu , karyawan perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the 

right place, the right man on the right job). 

b. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja.  Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja).  Motif 

berprestasi yang perlu dimiliki oleh karyawan harus ditumbuhkan dari dalam diri 

sendiri selain dari lingkungan kerja.  Hal ini karena motif berprestasi yang 

ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika 

situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih 

mudah.  Oleh karena itu, motif berprestasi harus dikembangkan dalam diri dan 

manfaatkan serta ciptakan situasi yang ada pada lingkungan kerja guna mencapai 

kinerja maksimal. 

 

Kepuasan kerja selain ditentukan oleh keselarasan antara kenyataan dan harapan 

karyawan, juga dapat ditentukan oleh sikap karyawan terhadap pekerjaannya. 

Robbins (1998:179) mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap 

karyawan terhadap pekerjaannya. Artinya, karyawan dengan kepuasan kerja yang 

tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya sedangkan 

karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah memiliki sikap negatif terhadap 

pekerjaannya. 

 



 

Pekerjaan bagi seorang karyawan memiliki arti lebih dari sekedar kegiatan belaka. 

Pekerjaan memiliki arti lebih bagi karyawan karena dalam suatu pekerjaan terjadi 

interaksi antara karyawan dengan rekan kerjanya, antara karyawan dengan atasan, 

antara karyawan dengan aturan dan kebijakan organisasi, standar kinerja, dan 

antara karyawan dengan lingkungan kerjanya. Maka karyawan yang memiliki 

sikap positif terhadap pekerjaannya akan mengalami kepuasan kerja lebih tinggi 

dibandingkan karyawan yang memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya. 

Sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya, tidak hanya pada pekerjaan itu 

sendiri tetapi juga pada seluruh dimensi yang bersangkutan dengan pekerjaannya 

 

Gambar I.  Kerangka Pikir Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Variabel 

Kepuasan Kerja dan Kinerja Dalam PT Asuransi Allianz Life 

Indonesia Cabang  Bandarlampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepuasan Kerja (X) 

 Balas jasa yang adil dan 

layak  

 Penempatan yang tepat 

sesuai dengan keahlian 

 Berat ringannya pekerjaan 

 Suasana dan lingkungan 

pekerjaan 

 Fasilitas yang tersedia 

 Sikap Pimpinan dalam 

kepemimpinannya 

 Sifat pekerjaan monoton 

atau tidak monoton  

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 Produktivitas 

 Tingkat Absensi 

 Tingkat 

Perputaran 

Karyawan 

 

 



 

1.5  Hipotesis  

Sesuai dengan permasalahan dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan hipotesis skripsi ini, yaitu : 

"Ada Pengaruh Antara Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Bandarlampung".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


