
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah berah Ropinsi Daerah Khusus lbukcta Jakarta 

merupakan suatu a-ganlsasl besar yang mem'putyai Msi Pemangunan: " 

menbngm Jakarta sebagai ibukcta negara kesatuan Republik 

Indmesia, sejajar dengan kcta-kcta besar lainnya di dunia serta dhmi 

deh masyarakat yaw berkddupan sejaMeraV dan Misi PeWngunan 

Jakarta adalah: 

1. Mmangun Citra Aparatur Pemerlntah yang marrpu menjawab 

tuntutan r e f m s i  

2. Mengewlikan Citra Kcta Jakarta sebagai kcta jasa untuk 

mdayani dalam dan luar negeri. 

3. Mengedlikan atra Masyarakat Jakarta yang lebih berdisiplin, 

tertib, peduli, partlsipatif, dinads, produktif, mandiri serta sejahtera 

dan tidak rentan rnenghadapi gejdak sosial. 

4. Memangun kerrbali Citra Lingkungan Hdup Jakarta yang lebih 

nyaman, aman, sehat, tertib dan indah bagi warga kcta dan 

wisatawan. 

M u k  menjawab cisi dan misi sebagai tujuan jangka panjang clan 

jangka pendek tersebut d atas dibutuhkan sumbeFdaya manusia yaw 

handal dan layal terhadap organisasi. aurberdaya manusia merrpunyai 

peranan sangat pentlng dalam kehldupan aganisasi, baik organisasi 

publik maupun organisasi niaga. Dalam aganisasi publik atau adrrinistrasi 
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publik, swnberdaya manusia aparatur rnerriliki peran ganda p i t u  sebagai 

birclcrasi dan sebagal pelayanan masyarakat. 

Warn perkerrbangamya surrtmdaya m u s i a  aparatur 

mengalarri berbagai perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi 

perjalanan perkerrbangan bangsa. Sarpai saat ini dalam menghadapi 

era globaiisasi dan arus r e f m s i ,  s-rdaya manusia aparatur t m s  

clituntut lrntuk dapat mengikuti dan beradaptasi dengan perkerrbangan 

serta perubahan lingkungan yang begitu cepat. 

Perkemangan dan perubahan memtmikan pengaruh yang c&up 

besar terhadap keberadaan adrrinistrasi publik dan surrberdaya manusia 

aparatur, tidak h a m  berfungsi sebagai pelayanan tetapi lebih bersifat 

mggerakkan, memfasilitasi, mendara-tg untuk korrpetitif, beraielttasi 

pada pencapaian usi dan pemenuhan kebutuhan warga negara secara 

keseiuruhan dalam tatanan kehidupan berbangsa. Salah satu upaya untuk 

menitlgkatkan kinerja sumberdaya manusla pegawai atau staf adalah 

melalui kepuasan kerja. 

Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta sebagai salah satu 

adnlnistrasi publik dari perangkat Pernerintah Ropinsi Daerah Khusus 

ibukcta Jakarta, mengetrban tugas dan fungsi sebagai Pengeldaan 

Barang Daerah. Earangbarang tersebut tersebar diseluruh unit perangkat 

Daerah yaitu Walikctamactya, CinasCinas, Badan, Kanta, Biro-Biro dan 

Ulit Satwn Kerja lainnya serta barangbarang yang berada di lingkungan 

masyarakat dan yang dimarffaatkan atau dlgunausahakan dengan plhak 

ketiga. 
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Dalarn pelaksanaan tugas dan fungsi Pengeldaan Barang Caerah, 

secara manajerial belum mher ikan hasil yang optimal, baik dalarn 

tatanan biroltrasi maupun dalarn pelayanan kepada masyarakat. Hal ini 

terjadi karena tatanan adrrinistrasi publik masih dijalankan secara 

berjenjang dan terstruktur dari atas ke bawah, bekerja tergantung kepada 

petunjuk dan arahan pinpinan, sehingga sulit untuk mngerrbangkan diri. 

Oleh karena itu sudah selayaknya bagi institusi untuk rnerrperhatikan 

kepuasan kerja dari pegawai atau staf yang bekerja pada aganisasinya, 

dan kepuasan kerja seaang pegawai atau staf sering dianggap 

mnggarrbarkan crganisasi dalarn mncapai tujuan. 

Kepuasan kerja (job satisfaction) yang rendah merupakan salah 

satu gejala yang paling rfeyakinkan dari rusaknya kondisi dalarn suatu 

aganisasi , DaM's dan Newstran (1 985). 

I-hbungan kepuasan kerja dengan efektiias aganisasi antara lain 

ketidakpuasan dengan kemangkiran pegawai atau staf. Ketidakpuasan 

pegawai terhadap pekerjaannya dapat rnenirmlkan perilaku tenpur 

(fight) yaitu pegawai atau staf tetap bekerja tetapi tidak efektif seperti 

mcgok, mnperlarrbat kerja dan perilaku kabur (flight) berarti pegawai 

atau staf meninggalkan pekerjaannya untuk bekerja pada terrpat lain 

Vaughn dan Ounn (1974). 

Jika banyak pegawai atau staf yang mangkir maka kermngkinan 

ha1 ini berarti crganisasi tersebut kurang baik sehingga mrrtxlat 

karyawan tidak betah berada di tenpat kerja. Biro Perlengkapan Ropinsi 

Daerah Wusus lbukcta Jakarta dengan jurriah pegawai atau staf 
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sebanyak 145 wang mrrpunyai indikasi tingkat kernangkiran yang relati 

cukup tinggl, ha1 ini dapat dibuktikan dengan angka kernmiran rata-rata 

dua digit setiap hari. 

B. ldentlflkasl Masalah 

Biro Perlengkapan Rcpinsi DKI Jakarta sebagai salah satu 

adrdnistrasi publik dari perangkat Pemerintah Ropinsi Caerah Khwus 

lbukcta Jakarta, mengeman tugas dan fungsi yang cukup penting dalam 

menunjang kegiatan Pemen'ntahan Daerah Khusus lbukcta Jakarta . 

Calam mnjalankan fungsi dan tugas tersebut Biro Perlengkapan DM 

Jakarta M l i k i  karyawan yang cukup banyak y i tu  sejurrlah 145 aang , 

yang terdiri dari : Gd IV sebanyak (2%), Gdongan 111 (60%), Gdongan II 

(35%) serta Gdongan 1 (3%). Jika dilihat dari tingkat pendidikan, adapun 

sebaran pegawai tersebut adalah: Pasca Sarjana (P), Sarjana /Strata 1 

(32%), SLTA sejenis (47O/0)), SLTP sejenis 3% dan SD sejenls 3%. 

Siring dengan tuntutan era glcbalisasi saat ini, dalam mnjalankan 

kegiatan rutlnitas banyk pennasalahan yang tirrtxll secara intern di 

lingkungan BirO Periengkapan Ropinsi DW Jakarta, diantaranya adalah: 

1. Ratio atau prosentase dari tingkat pendidikan yang sangat 

bmriasi  dengan terbanyak adalah tingkat pendidikan SLTA atau 

sederajat, jika ha1 ini tidak diantisipasi sejak dini berakibat kinerja 

SDM akan msih jauh dari yang Qharapkan. 

2. Belum adanya pda tentang pengerrbangan karir yang jelas untuk 

dapat dijadikan patokan dalam peningkatan kinerja pegawai baik 
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untuk stndctural maupun fungsicnal sehingga ha1 tersebut seringkali 

menirrbulkan suasana organisasi yang kurang sehat dan tentlvrya 

akan meqxngaruhi kepuasan kerja pegawai yang cukup 

berdanpak signitikan terhadap kinerja pegawai Bro P8rlenghapan 

Raplnsl Wa Jakarta 

3. Oerrikian juga ,&ngan CiMat atau pendidikan dan latihan yang 

belum terencana secara jelas sesual dengan kebuthan Biro 

Perlengkapan Ropinsi DM ~akarta sehingga artputrya tidak 

sepenuhnya dapat diharapkan untuk mndukung kegiatan di Biro 

Perlengkapan DKI Jakarta. Sehingga ada kesan bahwa Oiklat 

bukanlah sebagai suatu keharusan dan sebagai suatu upaya 

untuk pencapaian kepuasan kerja dalam rangka mingkatkan 

kinerja pegawai. Cisarrping l u  karena belum adanya Pda 

Pengerrbangan karir yang jelas sering sekali untuk peserta diklat 

yang diusulkan bukan Wdasarkan kebutuhan melainkan dengan 

kriteria yang tidak jelas pula sehingga dapat mnirrbulkan 

kecemburuan soslat diantara karyawan atau staf. 

4. Cukup tinggi angka kemangkiran pegawai, antara lain dapat dilihat 

dari prosentase pegawai yang sering tidak masuk, pulang lebih 

awal pada waktunya, dan hllang diantara waktu jam kerja tetapi 

ada ditenpat kerja pada saat jam kerja pulang. 
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C. Batasan Masalah 

Bagi suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan ha1 yang 

utal dem kelangsungan aktifitas cfganisasi karena itu kepuasan kerja dari 

pegawai atau staf patut untuk diperhatikan. Menurut Roseman (1974) 

pegawal atau staf yang tidak puas terhadap pekerjaannya dapat 

mengakibatkan 2 (dua) ha1 yaitu: 

I. Pegawal atau staf tersebut keluar dari organisasi. Keluar atau 

pindahnya tenaga kerja dapat menirrbulkan kerugian baik mail 

maupun materil bagi cfganisasi karena berarti pegawai itu juga 

mehawa keluar pendidikan, pengalaman dan efisiensi kerja yang 

biasa dilakukan pada cfganisasi tersebut. 

2. Pegawai tersebut atau staf bekerja pada organisasi namn karena 

ketidakpuasantiya cenderung berperilaku : meningkatnya tingkat 

kemangkiran tidak masuk kerja dengan alasan (absenteeism), - t 

menlngkatnya keterlamatan msuk kerja (tardiness), kurang 

bergairah untuk bekerja, - peWosan = sengaja melakukan tindakan 

atau pemakalan alat secara berlebihan, - pencurian = perilaku sebagai 

cara mmbalas akibat perlakuan yng tidak sehat yang diterim dari 

cfganisasi, kesetiaan pada aganisasi menurun (lqalty), kabar 

angin / kasak-kusuk (gossip) yang disebarluaskan bersifat negatii 

sehingga dapat merenggangkan hubungan antara karyawan dan 

manajer, keluhamkeluhan, prctes dari karyawan semakin Mngka t  

(corrplaints). 
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Kedua ha1 tersebut diatas sama-sama dapat rnengakibatkan 

kerugian bagi kelancaran aktlfitas ffganisasi, sehlngga dapat 

mengliarrbat perkerrbangan organisasi kearah tujuan yang Mlk. 

Dengan merrperhatikan kepustakaan serta identifikasi 

permasalahan di BIro Perlengkapan DW Jakarta, maka batasan rrasalah 

dari peneltian ini adalah melihat kepuasan kerja dari segi karakteristik 

indiudu, pada karyawan khususnya staf yang paling banyak berhubungan 

dengan berbagai kegiatan yang sifatnya cukup bervariasi dan secara 

rutinitas dilaksanakan setiap harinya dan dari segi karakteristik pekerjaan 

serta karakteristik crganisasi Biro Perlengkapan Rcpinsi Daerah ~QIUSUS 

Ibukcka Jakarta. 

D. Perurnusan Masalah 

Oengan menperhatikan permasalahan peneltian tersebut diatas, 

maka rumsan masalah dalam penelitlan In1 adalah melihat : 

1. Apakah ada hubungan antara karakteristik indiudu seperti: urrur, 

jenis kelarrin, pendidikan, pengalaman, gdcngan serta lama 

bekerja staf terhadap kepuasan kerja staf di lingkungan Biro 

Perlengkapan Ropinsi DKI Jakarta 

2. Apakah ada hubmgan antara karakteristik pekerjaan seperti: 

LPrpan balik (feedback), variasi pekerjaan, kesesuaian antara 

kemarrpuan dengan tugas (task significancy) , kebebasan untuk 

mengerrangkan kemanpuan (autcnmy), identitas tugas atau 
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tugas khusus l s w ~ k  (task identii) terhadap kepuasan kerja staf 

Biro Perlengkapan DKI Jakarta 

3. Apakah ada hubungan aritara karakteristik Organisasi, seperti: 

penghasilan, supendsi, serta pelatihan terhadap kepuasan kerja 

staf dilingkungan Biro Perlengkapan Roplnsi DM Jakarta. 

4. Dari berbagai faktw tersebut pada pan 1 dan 2 serta pcin 3 diatas, 

faktw manakah yang paling darinan pengaruhnya terhadap 

kepuasan kerja staf di lingkungan Biro Perlengkapan Rcpinsi DKI 

Jakarta 

E. Tujuan Penelltian 

I. Tujuan Umum 

Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan terhadap 

kepuasan kerja staf di lingkungan Biro Perlengkapan Rcpinsi Daerah 

Khusus lbukcta Jakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. LMuk mengetahui gamaran karakteristik indMdu, karakteristik 

pekerjaan karakteristik wganisasi serta garbaran kepuasan kerja 

staf Biro Perlengkapan Rcpinsi Daerah Khusus lbukcta Jakarta 

b. W u k  mengetahui hibungan antara karaketristik inwdu (umrr, 

jenis kelam'n, golongan, l a m  bekerja, pengalaman clan 

pendidikan) dengan kepuasan kerja staf Blro Perlengkapan 

Ropinsi DKI Jakarta 
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c. Mengetahui hubungan karakteristik pekerjaan ( urrpan baliW 

feedback , ~ r i a s i  tugas, kesesuaian antara kemn-puan dengan 

pekerjaan I task significancy, kebebasan mngerrbangkan 

kemanpuan /autonomy, tugas yang spesitik, / task identity ) 

dengan kepuasan kerja star Biro Perlengkapan DKI Jakarta 

d. Ultuk mengetahui hubungan karakteristik aganisasi seperti 

(supenhi, penghasilan, pendidikan dan pelatihan Idiklat ) dengan 

kepuasan kerja staf Biro Perlengkapan Prwinsi DKI Jakarta 

e. Mengetahui fakta apa saja yang paling dcfrinan mrrpengaruhi 

kepuasan kerja staf di Biro Perlengkapan Rcpinsi DKI Jakarta 

F. Wlanfaat 

Hasil kajian ini diharapkan dapat merrberikan surrbangan 

pemkiran ataupun masukan yang berarti kepada Biro Perlengkapan 

Rqinsi Daerah t(husus lbukda Jakarta dan sebagai bahan 

pertin-bangan pengarmilan keputusan khususnya dalam rangka 

mengantisipasi pencapaian kepuasan kerja staf serta diketahuinya upaya 

yang tepat dalam rangka menurunkan angka kemangkiran staf di Biro 

Perlengkapan Jakarta. 

G. Ruang Llngkup 

Mapun batasan permsalahan dan ruang lingkup penelitian ini 

difohuskan pada : 
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I. Staf nm struktural Biro Perlengkapan Rcpinsi Daerah Khusus 

l bukcta Jakarta 

2. Aspek hubungan karakteristik indiudu (urn,  jellis kelarrin, 

pendidikan, pengalaman, lama bekerja dan gdongan), karakteristik 

pekeriaan ( wrpan balik I feedback, variasl tugas, kesesuaian 

antara kemam-puan dengan tugas / task signifycancy, tugas khusus 

/ task identity ,kebebasan mengemangkan kempuan / 

autcncmy) dan karakteristik crganisasi (penghasilan, supedsi, 

pendidikan dan pelatihan) 

3. Diketahulnya faktcr yang paling darinan pengaruhnya terhadap 

kepuasan kerja staf Biro Perlengkapan Rcpinsi DKI Jakarta. 

H. Keterbatasan Penelitian 

Kelebihan dari penelitian ini adalah data yang bersifat perimer 

sehingga penelitl dapat mengcntrd secara mks iml  validitas internal data 

yang terkunpul. Sedangkan kekurangan dari penelitian adalah pada 

validitas eksternalnya, dimana kemn-puan peneliti sangat terbatas dalam 

menentukan pcpulasi sehingga penentuan jurrlah sanpel tidak dapat 

dilakukan serrraksimal mulgkin sehingga hasilnya belum tentu aplikatif jika 

diterapkan/digeneralisasikan diterrpat lalnnya. 
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