
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Globalisasi dan perubahan-perubahan ekonomi membawa dampak yang cukup 

besar bagi industri perdagangan, manufaktur maupun jasa. Persaingan baik 

domestik maupun internasional yang semakin ketat menyebabkan organisasi 

dituntut mempunyai keunggulan produk, jasa, biaya dan sumber daya manusia 

untuk bertahan dan mencapai sukses. 

 

Sebuah organisasi atau perusahaan dapat meraih kesuksesan dengan adanya 

sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting untuk mewujudkan hal 

tersebut. Sondang P. Siagian  (2000:39)  mengemukakan bahwa manusia tidak 

mungkin diperlakukan sama dengan alat produksi lainnya, melainkan harus 

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. 

 

Hasibuan (2001:12) mengemukakan bahwa: 

“Manusia selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan organisasi yaitu 

sebagai perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, 
sehingga menjadikan manusia sebagai aset yang harus ditingkatkan 

efisiensi dan produktivitasnya”.  

 

 



 

Adalah menjadi tugas manajemen agar karyawan memiliki semangat kerja dan 

moral yang tinggi serta ulet dalam bekerja. Biasanya karyawan yang puas dengan 

apa yang diperolehnya dari perusahaan akan memberikan lebih dari apa yang 

diharapkan dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya. Sebaliknya 

karyawan yang kepuasan kerjanya rendah, cenderung melihat pekerjaan sebagai 

hal yang menjemukan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan terpaksa 

dan asal-asalan.  

 

Untuk itu merupakan keharusan bagi perusahaan untuk mengenali faktor-faktor 

apa saja yang membuat karyawan puas bekerja di perusahaan. Dengan tercapainya 

kepuasan kerja karyawan, kinerja pun akan meningkat. Banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, diantaranya adalah kesesuaian 

pekerjaan, kebijaksanaan organisasi termasuk kesempatan untuk berkembang, 

lingkungan kerja dan perilaku atasan. Jika karyawan merasa tidak puas maka ada 

beberapa hal yang mungkin akan dilakukan yaitu, karyawan akan berfikir untuk 

meninggalkan pekerjaan.   

 

Menurut Handoko (2001) Kepuasan Kerja adalah : 

“Keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka, yang 

biasanya tampak dalam sikap positif para karyawan terhadap pekerjaan 

dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya”. 

 

 

 

 

 



 

Kepuasan kerja mengekspresikan sejumlah kesesuaian antara harapan seseorang 

tentang pekerjaannya yang dapat berupa prestasi kerja yang diberikan oleh 

perusahaan dan imbalan yang diberikan atas pekerjaannya. Pada hakekatnya 

seseorang didorong untuk beraktivitas karena dia berharap bahwa hal tersebut 

akan membawa keadaan yang lebih baik memuaskan dari pada keadaan sekarang. 

Jadi bekerja adalah suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan 

kepuasan kerja (Smith dan Weckelly dalam As’ad 2004). 

 

Menurut Stephen Robbins (2001) Kepuasan kerja terdiri dari faktor-faktor sebagai 

berikut: 

1. Imbalan yang pantas 

Adalah sistem upah yang diberikan secara adil yang dirasakan dari pembayarran 

tersebut. 

2. Pekerjaan  yang secara mental menantang 

Adalah suatu pekerjaan yang memberikan kesempatan untuk menggunakan 

kebebasan, keterampilan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. 

3. Kondisi yang mendukung 

Adalah lingkungan kerja yang baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk 

memudahkan kenyamanan tugas. lingkungan kerja organisasi sangat menunjang 

bagi individu dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target 

kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, 



iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang relatif 

memadai. 

4. Rekan kerja yang mendukung 

Adalah sampai sejauh mana rekan kerja bisa bersahabat, kompeten dan 

mendukung. 

5. Gaya kepemimpinan dan perilaku atasan 

Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggung jawab dan 

memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. 

 

Dari faktor-faktor kepuasan kerja diatas dapat menjadi masukan bagi perusahaan 

untuk lebih mengembangkan perusahaanya. Kompensasi yang sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan dapat menunjang sikap karyawan untuk tetap setia pada 

perusahaan. Sama halnya dengan penempatan pekerjaan yang tepat dengan 

keahlian yang dimiliki, suasana dan lingkungan kerja yang mendukung, sarana 

dan prasarana yang disediakan perusahaan, serta sikap pimpinan yang dapat 

memotivasi karyawannya. Kepuasan kerja cenderung berpusat pada kinerja 

karyawan. Kepuasan kerja akan memberikan efek atau dampak pada kinerja 

karyawan.  

 

Tujuan perusahaan dengan hasil yang baik perlu adanya kinerja yang baik pula. 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama priode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Organisasi tidak 



selalu berhasil dalam memanfaatkan penilaian kinerja secara strategis pada bisnis 

yang digelutinya. Hambatan lain dalam penilaian kinerja secara efektif adalah 

bahwa para manajer tidak mampu melihat hasil pelaksanaannya. Dalam penilaian 

kinerja sedikit banyak menentukan penggajian, promosi, pemutusan hubungan 

kerja, dan bentuk – bentuk keputusan kerja lainnya yang mempengaruhi 

kesejahtraan karyawan maupun produktivitas perusahaan.  

Kinerja ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Anwar Prabu Mangkunegara (http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja) 

 

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2005:18-19) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif.  

 

Aspek kuantitatif meliputi: 

(1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

(2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, 

(3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 

(4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi: 

(1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

(2) Tingkat kemampuan dalam bekerja, 

(3) Kemampuan menganlisis data/informasi, kemampuan/kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan, dan 

(4) Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja


 

 

CV Alam Prima Komputer adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan serta distribusi komputer, laptop, aksesoris komputer dan laptop, serta 

jasa service perangkat komputer dan laptop. CV Alam Prima Komputer membagi 

kesemuanya menjadi 3 divisi. Pertama adalah divisi penjualan Komputer dan 

aksesorisnya, Penjualan Laptop dan aksesorisnya, Jasa servis komputer dan 

laptop.  

 

Sebagai sebuah perusahaan dalam bidang penjualan CV Alam Prima Komputer 

dituntut untuk dapat meningkatkan strategi-strategi dalam hal penjualannya. Oleh 

karena itu maka sangat penting bagi CV Alam Prima Komputer untuk memotivasi 

karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal. Baik dalam hal melayani 

konsumen maupun memberikan jasa perbaikan perangkat komputer karena jika 

karyawan bekerja secara maksimal maka akan tercipta kepuasan konsumen dan 

kepercayaan kepada CV Alam Prima Komputer. Hal ini merupakan salah satu 

bukti keberhasilan CV Alam Prima Komputer dalam menjalankan usahanya. 

 

Suatu badan usaha merupakan penyatuan berbagai budaya yang sudah tentu tidak 

sama oleh sebab itu diperlukan kearifan dan kebesaran hati masing-masing pihak 

untuk dapat menekan ego dan sifat saling memaksakan kehendak. Masing-masing 

pihak harus bisa mendahulukan kepentingan perusahaan daripada hanya 

kepentingan pribadinya saja. Perjalanan perkembangan CV Alam Komputer 

sendiri tidaklah  mudah, berbagai peristiwa dan jatuh bangun sempat dialami CV 



Alam Prima Komputer. Perkembangan  CV Alam Prima Komputer  tidak lepas 

dari peran SDM yang ada di dalamnya. Berikut jumlah seluruh karyawan pada 

CV Alam Prima Komputer dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Karyawan CV Alam Prima Komputer Teluk Betung 

 

No Bagian 
Jumlah 

Karyawan/Orang 

1 Kepala Cabang 1 

2 Marketing 12 

3 Kasir 6 

4 Teknisi 17 

5 Customer Service 3 

6 Stok  4 

7 Driver 2 

8 Office Boy 3 

9 Administrasi 6 

 Jumlah 61 

Sumber : CV Alam Prima Komputer 2009 

 

 

Tabel 1 menyatakan tentang jumlah karyawan yang bekerja pada CV Alam Prima 

Komputer , tentu merupakan hal yang tidak mudah bagi perusahaan untuk 

menyatukan persamaan persepsi dalam pekerjaan, maupun menyatukan budaya 

organisasi yang berbeda-beda pada setiap perusahaan. Selain itu CV Alam Prima 

Komputer memiliki 10 cabang tempat yang tersebar di wilayah Lampung dan dari 

setiap unit usaha harus dipantau terus oleh pihak perusahaan. Dengan jumlah 

karyawan pada masing-masing bagian tersebut diatas terlihat masih belum cukup 

untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, tentu saja ini akan menambah beban 

pekerjaan bagi karyawan diperusahaan. 

Pada CV Alam Prima Komputer Bandar Lampung dapat dilihat penerapan faktor-

faktor kepuasan kerja yaitu :  

1. Imbalan yang pantas 



Setiap karyawan mendapat imbalan berupa gaji yang nilainya di atas UMR 

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

tunjangan-tunjangan. Sedangkan untuk kebijakan promosi, dilakukan oleh pihak 

perusahaan kepada karyawan yang berprestasi baik. 

Tabel 2. Jenis Pemberian Balas Jasa Pada Karyawan CV Alam Prima 

Komputer 2009         

 

No Jabatan Jenis balas jasa Yang Diberikan 

1 Kepala Cabang o Gaji pokok ( Rp. 2.500.000 per bulan)                       

    o Tunjangan jabatan 

    o Tunjangan makan,minum,transport 

    o THR 

2 Marketing o Gaji pokok ( Rp. 1.000.000 per bulan)                       

    o Tunjangan makan,minum,transport 

    o THR 

3 Administrasi  o Gaji pokok ( Rp. 1.000.000 per bulan)                      

    o Tunjangan makan,minum,transport 

    o THR 

4 Teknisi o Gaji pokok ( 1.000.000 per bulan) 

    o Tunjangan makan,minum,transport 

    o THR 

    o Komisi 

5 Kasir o Gaji pokok ( 1.000.000 per bulan)                     

    o Tunjangan makan,minum,transport 

    o THR 

6 Customer Service o Gaji pokok ( 900.000 per bulan) 

   o Tunjangan makan,minum,transport 

  o THR 

7 Driver o Gaji pokok (700.000 per bulan)                    

   o Tunjangan makan,minum,transport 

   o THR 

9 Stok o Gaji pokok( 800.000.per bulan)                    

   o Tunjangan makan,minum,transport 

   o THR 

10 Office Boy o Gaji Pokok (Rp. 600.000 per bulan)                   

  o THR 

Sumber : CV Alam Prima Komputer 2009 

 

Data pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa kompensasi yang di berikan oleh 

CV Alam Prima Komputer sudah sesuai dengan ketetapan upah minimum 



Provinsi Lampung Tahun 2009 sebesar Rp 691.000,00. Upah terendah diterima 

oleh karyawan tidak tetap dengan jabatan driver dan office boy. Pemberian balas 

jasa tersebut dapat menjadi motivasi dan meningkatkan kepuasan kerja bagi 

karyawan dengan harapan dapat bekerja secara optimal 

 

2. Pekerjaan yang secara mental menantang 

Selain mendapat imbalan, 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 

Seluruh cabang CV Alam Prima Komputer terletak pada tempat-tempat yang 

strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen namun demikian hal tersebut tidak 

didukung dengan kondisi lingkungan sekitar. Kantor yang berada didekat jalan 

besar membuat suasana di sekitar kantor cenderung berisik karna ramai kendaraan 

yang melintas, selain itu letaknya yang berdampingan dengan bengkel mobil dan 

motor juga tidak mendukung suasana kantor yang nyaman dan aman. 

 

4. Rekan kerja yang mendukung 

Karyawan harus menjadi satu tim yang saling mendukung agar tercapainya target 

perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Meningkatnya jumlah konsumen 

yang tidak didukung dengan jumlah karyawan pada perusahaan mengakibatkan 

bertambahnya beban kerja bagi karyawan sehingga intreraksi sosial antar 

karyawan kurang. 



 

 

5. Gaya kepemimpinan dan perilaku atasan 

Pimpinan CV Alam Prima Komputer menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif 

dimana pimpinan mengikutsertakan orang lain (bawahan) dalam pengambilan 

keputusan sehingga karyawan memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, 

ide, dan gagasannya demi keberhasilan perusahaan. 

 

Salah satu pandangan mengenai hubungan kepuasan kerja adalah bahwa pada 

hakekatnya dapat dikatakan bahwa seorang karyawan yang bahagia adalah 

seorang pekerja yang produktif. Salah satu indikator keberhasilan suatu 

perusahaan dapat dilihat dari besarnya volume penjualan. Dalam kaitannya 

dengan kepuasan kerja, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya 

volume penjualan adalah kinerja karyawan. Jika kepuasan kerja karyawan telah 

terpenuhi, maka kinerja karyawan akan meningkat yang dapat menunjang 

perusahaan dalam mencapai keuntungan yang maksimal, sedangkan jika kepuasan 

karyawan belum terpenuhi, maka kinerja karyawan akan terganggu dan 

berdampak pada sulitnya dalam mencapai keuntungan maksimal sesuai dengan  

yang di targetkan. 

 

 

 

 

 



 

Data mengenai Target dan Realisasi Penjualan pada CV Alam Prima Komputer 

pada tahun 2009 ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 3. Target dan Realisasi Pencapaian Target Penjualan pada CV Alam 

   Prima Komputer , Tahun 2009 

 

Bulan 

Target 

(dalam ribuan 

rupiah) 

Realisasi  

(dalam ribuan 

rupiah) 

% 

(Percentase) 

Januari 5.012.000 5.001.250 99,78 

Februari 5.018.000 5.011.430 99,86 

Maret 6.001.000 5.072.100 84,52 

April 6.010.000 5.120.650 85,20 

Mei 5.085.000 5.023.000 98,78 

Juni 5.200.000 4.088.060 78,61 

Juli 5.200.000 4.270.000 82,11 

Agustus 5.200.000 5.061.500 97,33 

September 5. 015.000 3.950.600 78,77 

Oktober 5.015.000 3.982.900 79,41 

November 6.020.000 5.043.800 83,78 

Desember 6.025.000 5.160.400 85,64 

Rata-rata 87,81 

Sumber : CV Alam Prima Komputer, 2009 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi penjualan terhadap target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. 

Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada bula Mei - Juni yaitu masing-

masing sebesar 98,78% - 78,61% dan pada bulan Agustus – September yaitu 

sebesar 97,33% - 78,77% dengan rata-rata pencapaian target sebesar 87,81%. 

 

Kepuasan kerja merupakan dampak dari pelaksanaan kerja, secara tidak langsung 

kepuasan kerja juga akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan yang dapat dilihat 

dari tingkat absensi. Para karyawan yang kurang mendapatkan kepuasan kerja 



akan malas bekerja dan cenderung lebih sering absen sehingga tingkat absensi 

menjadi tinggi, demikian pula sebaliknya karyawan yang memperoleh kepuasan 

kerja menjadi semangat dan kemungkinan mangkir sangatlah kecil sehingga 

tingkat absensi cenderung menjadi rendah. Tingkat absensi karyawan CV Alam 

Prima Komputer selama tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 4. Tingkat Absensi Karyawan pada CV Alam Prima Komputer, 

   Tahun 2009 

 

Bulan 
Hari 

Kerja 

Jumlah 

Karyawan 
J.W.K 

T.A 

(Hari) 

T.A 

(%) 
W.K.E 

Januari 27 60 1620 41 2.53 1579 

Februari 28 60 1680 52 3.09 1628 

Maret 26 60 1560 39 2.50 1521 

April 29 60 1740 48 2.75 1692 

Mei 29 60 1740 48 2.75 1692 

Juni 30 60 1800 56 3.11 1744 

Juli 23 60 1380 58 4.20 1322 

Agustus 30 60 1800 44 2.44 1756 

September 25 60 1500 57 3.80 1443 

Oktober 31 60 1860 43 2.31 1817 

November 27 60 1620 46 2.83 1574 

Desember 25 60 1500 54 3.60 1446 

Jumlah  586 35.91 

Rata-rata  48.83 2.99 

Sumber : CV Alam Prima Komputer, 2009 

 

Keterangan: 

T.A = Total Absensi 

J.W.K = Jumlah Waktu Kerja 

W.K.E = Waktu Kerja Efektif = J.W.K –T.A 



Tabel 2 menunjukkan mengenai tingkat absensi karyawan dengan rata-rata jumlah 

absent sebesar 48.83 dan rata-rata persentasenya 2.99%. Sedangkan tingkat 

absensi yang ditolerir oleh pimpinan perusahaan adalah 2%. 

Pada bulan Juli 2009 terjadi kenaikan tingkat  absensi yang cukup besar yaitu 

4.20%, demekian halnya pada bulan September dan Desember yaitu masing-

masing 3.80% dan 3.60%. Jumlah absensi karyawan diukur dalam satuan jumlah 

orang per hari kerja (hari-orang). 

 

Perhitungan tingkat absensi dapat diperoleh dengan memakai rumus : 

Tingkat absensi =  Total Absensi (hari-orang) 

          Jumlah Waktu Kerja (hari-orang) 

Tingkat absensi merupakan perbandingan antara hari kerja yang hilang (total 

absensi) dengan keseluruhan hari yang tersedia untuk bekerja (jumlah waktu 

kerja). 

 

1.2 Permasalahan 

 

Karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjannya dapat memberikan dampak 

negatif bagi perusahaan. Setiap perusahaan pasti akan berusaha menciptakan 

kepuasan kerja bagi karyawannya. Hal tersebut akan menimbulkan harapan bagi 

perusahaan bahwa karyawan akan mempunyai kinerja yang tinggi untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal bagi perusahaan.  

 



Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya diketahui bahwa perusahaan 

menghadapi suatu kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan harapan 

yang diinginkan.  Dapat dilihat dari rendahnya pencapaian target yang telah 

ditetapkan oleh CV Alam Prima Komputer dimana target tercapai rata-rata hanya 

sebesar 87,81%.  

 

 Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

 “ Apakah kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada CV Alam Prima Komputer Bandar Lampung?” 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu mencakup tentang kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan pada karyawan CV Alam Prima Komputer. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

 

Penelitian ini dilakukan agar hasilnya bermanfaat bagi perusahaan, peneliti 

maupun bagi peneliti lain di masa yang akan datang. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah :  

1. Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada CV Alam Prima Komputer. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi CV Alam Prima Komputer dalam rangka 

usaha meningkatkan kinerja karyawan. 



3. Sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian selanjutnya 

tentang pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran bertujuan untuk menjelaskan fokus masalah dari penelitian 

mengenai variabel atau objek penelitian, yaitu kepuasan kerja sebagai variabel 

bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 

 

Manusia sebagai sumber daya yang berperan penting dalam suatu organisasi tentu 

ingin dapat dihargai. Perasaan dihargai dan dibutuhkan dalam organisasi akan 

dapat memotivasi seseorang menjadi lebih giat bekerja dan mewujudkan tujuan 

dari organisasi. Kepuasan kerja nampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Sebaliknya karyawan yang tidak terpuaskan oleh faktor-faktor yang berkaitan 

dengan pekerjaan nampak memiliki sikap negatif yang mencerminkan rendahnya 

kinerja mereka terhadap perusahaan seperti sering mangkir, perpindahan 

karyawan, tingginya tingkat kerusakan, timbulnya kegelisahan serta terjadinya 

tuntutan-tuntutan yang berakhir dengan mogok kerja. 

 

Menurut dalam Ashar Sunyoto Munandar (2001: 366-367) mengemukakan 

bahwa: 

“Ketidakpuasan kerja pada tenaga kerja karyawan dapat diungkapkan 

kedalam berbagai macam cara, misalnya selain meninggalkan pekerjaan, 

karyawan dapat mengeluh , membangkang, mencuri barang milik organisasi, 

menghindari sebagian dari tanggung jawab pekerjaan mereka”. 



 

Jika karyawan tersebut meninggalkan pekerjaannya karena merasa tidak puas 

maka akan menimbulkan dampak negatif bagi organisasi, seperti menciptakan 

ketidakstabilan terhadap kondisi tenaga kerja dan peningkatan biaya sumber daya 

manusia. Hal tersebut menjadikan organisasi tidak efektif karena perusahaan 

kehilangan karyawan yang berpengalaman dan perlu melatih kembali karyawan 

baru. 

 

Gambar I. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagan di atas variabel bebas yaitu kepuasan kerja terdiri dari imbalan yang 

pantas, pekerjaan  yang secara mental menantang, kondisi yang mendukung, 

rekan kerja yang mendukung, gaya kepemimpinan dan perilaku atasan yang 

merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan 

kerja dapat menghasilkan dua kemungkinan, yaitu hasil yang positif dan hasil 

yang negatif. 

 

Kinerja Karyawan (Y) 

 

 Kuantitatif 

 Kualitatif 

 

(Anwar Prabu 

Mangkunegara, 2005:18-19) 

 

 

Kepuasan Karyawan (X) 

 Imbalan yang pantas 

 Pekerjaan  yang secara mental 

menantang 

 Kondisi yang mendukung 

 Rekan kerja yang mendukung 

 Gaya kepemimpinan dan 

perilaku atasan 

(Stephen Robbins, 2001) 

 

 

 



Kepuasan yang menghasilkan dampak positif akan menghasilkan kinerja yang 

baik, sehingga tujuan perusahaan dapat dengan mudah tercapai. Kepuasan yang 

berdampak negatif maka akan menurunkan kinerja karyawan.  

Hal-hal yang menjadi indikator dalam menilai kinerja antara lain adalah yang 

tampak pada masing-masing karyawan CV Alam Prima Komputer
 
. 

 

1.6 Hipotesis 

 

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka hipotesis yang dirumuskan : ”Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan pada CV Alam Prima 

Komputer”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


