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1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Sumber daya manusia memegang peranan kunci dalam sebuah perusahaan 

produsen semen kelas dunia seperti PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 

Sebagai bagian dari HeidelbergCement Group yang berskala global, Indocement. 

dituntut untuk memenuhi standar internasional yang diterapkan secara merata di 

seluruh aspek operasional HeidelbergCement Group. Hal ini termasuk kualitas 

dan profesionalisme sumber daya manusia Indocement yang merupakan aset 

perusahaan paling penting. 

Indocement selalu memandang penting pengelolaan, pengembangan dan 

kesejahteraan sumber daya manusianya. Namun demikian, keselarasan SDM 

dalam hal ini karyawan melibatkan elemen-elemen internal dan eksternal yang ada 

di dalam diri karyawan, salah satunya adalah kepuasan kerja. Pada hakikatnya, 

terdapat konsekuensi terhadap karyawan yang menyukai pekerjaan mereka dan 

terdapat konsekuensi terhadap karyawan yang tidak menyukai pekerjaan mereka. 

Pemahaman mengenai kerangka teoritis mengenai ketidakpuasan kerja sangat 

bermanfaat untuk memahami konsekuensi dari ketidakpuasan kerja karyawan. 

Robbins dan Timothy (2008) menunjukkan empat respon yang akan dilakukan 

akibat dari ketidakpuasan kerja, yakni keluar, pengabaian, aspirasi, dan kesetiaan 

yang dikaitkan dengan dua dimensi konstruktif dan destruktif. Implikasi nyata 

dalam perusahaan menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan kerja. Pada 7 

September 2012, Serikat Pekerja Indocement menggelar aksi demo dengan salah 

satu tuntutannya adalah kenaikan gaji. Dalam aksinya terjadi penghentian secara 

paksa mesin produksi semen. Tindakan tersebut secara finansial merugikan 

perusahaan serta sangat berbahaya dan dapat berakibat fatal terhadap keselamatan 

seluruh karyawan maupun warga sekitar. Perusahaan melaporkan tindakan 

tersebut sebagai tindakan yang tidak menyenangkan ke pengadilan dan sampai 

saat ini proses hukum terhadap karyawan yang terlibat dalam aksi tersebut masih 

dalam proses hukum. Menurut Robbins dan Timothy (2008) perilaku Serikat 

Pekerja Indocement termasuk ke dalam faktor ekstrinsik kepuasan kerja atau hal 

tersebut digolongkan pada respon ketidakpuasan kerja yang bersifat konstruktif-

aktif, yaitu dengan berusaha memperbaiki kondisi yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan dan pimpinan 

perusahaan mengenai kepuasan kerja, dinyatakan bahwa hal tersebut 

teridentifikasi dalam kemampuan kerja yang belum sesuai dengan tuntutan tugas 

pokok dan penghargaan yang belum sesuai dengan prestasi akan berakibat pada 

kepuasan kerja yang rendah, cenderung kurang produktif, karyawan saling iri dan 

berdampak nyata pada tidak adanya motivasi untuk berprestasi dan berkinerja 

dengan baik. Sebagian besar para pimpinan mengeluh karena sebagian besar 

karyawan merasa sering diminta harus bekerja keras tapi reward yang diterima 

dari pihak manajemen belum memuaskan. 

Masalah yang timbul dalam kegiatan-kegiatan rutin ataupun mendadak dan 

menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengembangan 

SDM, antara lain sistem dan Standar Operation Procedure yang belum maksimal 

penerapannya, komunikasi atau harmonisasi antara bagian atau unit serta antara 
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pihak manajemen dengan pihak fungsional belum maksimal, keluhan-keluhan 

karyawan terhadap penghargaan atau kompensasi yang ditetapkan masih ada, serta 

kurangnya pelatihan-pelatihan baik yang sifatnya soft skill maupun hard skill. 

Selain itu, program kebijakan perusahaan dalam sistem perekrutan karyawan 

baru menjadi sumber pertanyaan bagi karyawan yang sudah memiliki masa kerja 

yang lebih lama mengenai jenjang karir di dalam perusahaan. Hal ini 

mengilustrasikan peran mengenai keadilan dalam hal kepuasan kerja. Karyawan 

membuat perbandingan mengenai lama kerja dengan jabatan saat ini dengan 

karyawan baru. Relevansi dari persepsi ini adalah karyawan menganggap adanya 

rasio perbandingan tidak adil sehingga tercipta ketegangan keadilan. Faktor lain 

yang menjadi pertimbangan adalah tingkat kehadiran dan turnover karyawan yang 

relatif meningkat. 

Secara harfiah, perilaku karyawan di dalam organisasi direpresentasikan 

melalui suatu model dengan dua variabel, yakni variabel dependent dan variabel 

independent. Variabel dependent merupakan faktor utama yang ingin dijelaskan 

ataupun diprediksikan diasumsikan dalam hal produktivitas, ketidakhadiran di 

kantor tanpa izin, employee turnover, deviant workplace behaviour, 

organizational citizenship behavior dan kepuasan kerja. Sedangkan, variabel 

independent yang merupakan faktor penentu terhadap faktor utama dibagi ke 

dalam tiga bagian, yakni tingkat individual, tingkat kelompok dan tingkat sistem 

organisasi.  

Pada tingkat individual, setiap individu tentu saja berbeda dalam banyak hal 

sehingga masing-masing individu ketika memasuki organisasi akan membawa 

karakteristik yang utuh dan akan memengaruhi perilaku mereka di tempat kerja. 

Karakteristik utama yang dapat terlihat secara aktual adalah karakteristik 

mengenai biografis, seperti usia, gender, dan masa jabatan. Keberagaman 

karakteristik ini memiliki pengaruh yang nyata terhadap perilaku organisasi. 

Representasi nyata perilaku tingkat individual sehingga membentuk perilaku 

tingkat kelompok dalam pelaksanaannya di dalam perusahaan menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang mendorong karyawan untuk bekerja 

dengan segenap kapasitas maupun kapabilitasnya. Kepuasan kerja dipahami 

sebagai sebuah sikap dibandingkan sebagai perilaku, yang mana kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik dalam diri individu sebagai 

karyawan. 

Faktor intrinsik direpresentasikan melaui pencapaian, pengakuan serta 

penghargaan, kerja, tanggung jawab, peluang promosi serta peluang 

pengembangan diri. Faktor ekstrinsik meliputi, pengawasan, imbalan kerja, 

kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja. 

Kepuasan kerja yang memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja perlu 

mendapat perhatian. Hal ini agar elemen tersebut berintegrasi membentuk suatu 

iklim yang kondusif dalam upaya pencapaian kinerja seluruh karyawan yang 

tercermin dari perilaku organisasinya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini 

untuk menganalisis faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik kepuasan kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan di Indocement unit Pabrik Citeureup. 
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Perumusan Masalah 

 

Ketersediaan semen sebagai indikator guna menunjang berjalannya beragam 

investasi pembangunan dari tingkat individual sampai dengan perusahaan 

tentunya sangat berkaitan dengan aspek produksi semen yang ada di Indonesia. PT 

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. sebagai salah satu produsen semen terbesar 

kedua di Indonesia tentunya memiliki peranan penting dalam hal penyediaan 

semen. Penekanan terhadap aspek produksi tentunya merepresentasikan proses 

hulu ke hilir dengan melibatan alam, manusia dan mesin, yang mana interaksi 

yang bersifat positif dari ketiga elemen tersebut menjadi poin yang sangat penting. 

Berdasarkan hal tersebut, elemen sumber daya manusia perusahaan tentunya 

menjadi salah satu elemen terdepan dalam mengaktualisasikan visi dan misi 

perusahaan dalam upayanya memenuhi pangsa pasar yang ada, sehingga 

diperlukan perhatian yang menyeluruh terhadap aspek manusia dalam perusahaan, 

yakni karyawan. Karyawan dalam perusahaan memiliki karakteristik yang 

beragam sehingga membawa pengaruh yang berbeda dalam bekerja. Adanya 

harmonisasi karakteristik karyawan terhadap budaya perusahaan merupakan 

indikasi akulturasi yang tercipta di lingkungan kerja sehingga diharapkan 

karyawan nyaman dalam bekerja dan tercipta sebuah kepuasan kerja karyawan. 

Namun demikian, justru terdapat implikasi nyata dalam perusahaan adanya 

ketidakpuasan kerja. Konsekuensi dari hal tersebut, Serikat Pekerja Indocement 

yang terdiri dari karyawan Eselon 5 dan Eselon 6 menggelar aksi demo pada 

tahun 2012. Mereka menunjukkan ketidakpuasan kerja terhadap kebijakan yang 

diterapkan oleh pihak manajemen dengan salah satu tuntutannya adalah kenaikan 

gaji.  

Berdasarkan Teori Herzberg, kepuasan kerja dibentuk berdasarkan faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik yang ada di dalam diri karyawan. Aspek mengenai 

tuntutan kenaikan gaji merupakan salah satu faktor pembentuk kepuasan kerja 

ekstrinsik. Namun demikian, justru pada Teori Herzberg tersebut, uang atau gaji 

tidak dimasukkan sebagai faktor intrinsik dan ini mendapat kritikan oleh para ahli. 

Pekerjaan berkerah sering kali dilakukan oleh mereka bukan karena faktor 

intrinsik yang mereka peroleh dari pekerjaan itu, tetapi kerena pekerjaan itu dapat 

memenuhi kebutuhan dasar mereka (Cushway dan Lodge 1995). Oleh karena itu, 

urgensi dari penelitian ini adalah berusaha memaparkan dan menganalisis 

keterkaitan faktor pembentuk intrinsik terhadap kinerja serta menganalisis tingkat 

keterlibatan faktor pembentuk ekstrinsik terhadap kinerja. 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan 

berbagai masalah penelitian. Adapun masalah-masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh faktor pembentuk intrinsik terhadap kinerja karyawan di 

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ? 

2. Bagaimana pengaruh faktor pembentuk ekstrinsik terhadap kinerja karyawan 

di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ? 

3. Apakah faktor pembentuk kepuasan kerja yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ? 
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Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan guna 

mencapai tujuan berikut: 

1. Menganalisis pengaruh faktor pembentuk intrinsik terhadap kinerja karyawan. 

2. Menganalisis pengaruh faktor pembentuk ekstrinsik terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Menganalisis faktor pembentuk kepuasan kerja yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan 

referensi bagi penelitian-penelitian lain yang menggali penelitian tentang 

kepuasan kerja karyawan yang dikaitkan dengan kinerja, terutama di tinjau dari 

faktor pembentuk kepuasan kerja karyawan, yakni faktor pembentuk intrinsik dan 

faktor pembentuk ekstrinsik yang memengaruhi sikap dan perilaku karyawan. 

2.  Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 

masukan bagi Bagian atau Manajemen Pengembangan Sumber Daya manusia di 

Perusahaan untuk memerhatikan dan mengetahui bagaimana kepuasan kerja dapat 

memengaruhi kinerja karyawan di Perusahaan. Selanjutnya dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam rencana kerja pengembangan sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Perusahaan secara maksimal. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini membahas tentang faktor pembentuk kepuasan kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan, terutama di tinjau melalui faktor pembentuk intrinsik 

dan faktor pembentuk ekstrinsik yang ada di dalam diri karyawan. Indocement di 

pilih sebagai objek penelitian karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

swasta dengan kapasitas produksi terpasang terbesar di Indonesia yang otomatis 

memiliki karakteristik karyawan yang beragam.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kepuasan Kerja 

 

Pemahaman mengenai kepuasan kerja merupakan integralisasi dari 

pemahaman mengenai definisi awal dari kerja itu sendiri. Hasibuan (2006) 

menyatakan bahwa kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental yang 

dilakukan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. 
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