
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia yang dimiliki  sebuah perusahaan merupakan aset 

yang sangat bernilai karena sumber daya manusialah yang mengelola seluruh 

sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut.  Sumber daya manusia yang 

berkualitas dan dikekola secara tepat, efektif, dan efisien dapat mendukung 

perusahaan untuk mencapai tujuannya.  Oleh sebab itu, strategi yang diterapkan 

oleh perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia harus berdasarkan 

visi dan misi perusahaan tersebut. Dalam menghadapi semakin ketatnya 

persaingan di dunia usaha dan cepatnya perubahan yang terjadi di bidang 

teknologi, pengelolaan sumber daya manusia memegang peranan yang sangat 

penting.  Menurut Dessler (2003), saat ini karyawan dipandang bukan sebagai 

mesin, tetapi sebagai faktor yang memegang peranan kunci dalam memenangkan 

daya saing perusahaan sehingga karyawan dituntut untuk memiliki komitmen 

yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya agar tujuan dari perusahaan dapat 

tercapai. 

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen dalam pengembangan 

sumber daya manusia yang ada adalah dengan mendorong semangat dan gairah 

kerja karyawan sehinggga dapat bekerja lebih produktif, seperti dengan jalan 

memberikan upah/gaji yang sesuai, memperhatikan kebutuhan rohani, suasana 

kerja yang harmonis, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, dan 

memberikan kesempatan kepada karyawan untuk maju dan berkembang.  Ini 

merupakan suatu tantangan bagi pihak manajemen agar pengelolaan sumber daya 

manusia yang ada mampu memberikan motivasi bagi karyawan untuk bekerja 
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lebih produktif. Untuk memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan efektif bagi 

perusahan, perusahaan perlu merespon kebutuhan pegawai tersebut agar kepuasan 

kerjan tercapai.  Kepuasan kerja merupakan gambaran dari sikap pekerja terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya.  

Ditinjau dari aspek psikologis, seseorang akan memandang bahwa 

pekerjaan yang sedang dihadapi memiliki makna yang positif sehingga 

memberikan kebahagiaan bila menyenangi pekerjaan yang dilaksanakan, atau 

sebaliknya menimbulkan tekanan batin atau stres bila tidak menyukainya. 

Menurut Hariandja (2005), kepuasan kerja karyawan dapat berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan dan organisasi, tingkat turnover dan absensi. 

Umumnya produktivitas  kerja karyawan dapat meningkat bila karyawan merasa 

puas dengan pekerjaannya dan adanya dukungan dari pihak manajemen serta 

lingkungan kerja.  

Perusahaan-perusahaan dengan karyawan yang lebih terpuaskan 

cenderung lebih efektif dibandingkan perusahaan dengan karyawan yang kurang 

terpuaskan  (Robbins, 1998).  Ketidakpuasan kerja dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti tingkat penghasilan yang dirasakan kurang memadai, 

kondisi kerja yang tidak memuaskan, hubungan yang tidak serasi antara sesama 

rekan kerja, kebijakan administrasi dan organisasi, serta faktor lainnya. 

Kepuasan kerja merupakan hal penting karena dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi 

akan memandang pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan, sebaliknya 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja rendah akan melihat pekerjaannya 

sebagai hal yang menjemukan dan membosankan, sehingga karyawan tersebut 
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bekerja dalam keadaan terpaksa.  Bila karyawan bekerja dalam keadaan terpaksa 

ia akan memiliki hasil kerja (performance) yang buruk.  Apabila perusahaan 

memiliki karyawan yang mayoritas kepuasannya rendah, maka tingkat 

produktivitas perusahaan secara keseluruhan juga rendah dan situasi ini akan 

merugikan perusahaan. 

PT. Bank Riau merupakan salah satu perusahaan daerah milik Pemerintah 

Propinsi Riau yang  berdiri sejak tahun 1961 dan bergerak dalam bidang 

perbankan. Sebagai perusahaan perbankan, PT. Bank Riau memiliki visi untuk 

menjadikan  perusahaan perbankan yang terkemuka dan mampu berkembang di 

daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat. 

Tingkat pertumbuhan perbankan di Propinsi Riau setiap tahun terus mengalami 

peningkatan. Menurut data statistik pada bulan Desember 2004 jumlah kantor 

Bank yang beroperasi di Propinsi Riau mencapai 230 kantor bank sementara 

jumlah kantor cabang PT. Bank Riau sebanyak 33 kantor bank yang meliputi 17 

kantor cabang konvensional, 1 kantor cabang syariah, 9 kantor cabang pembantu 

dan 4 kantor kas dan 1 payment point.  

 Produktivitas kerja yang diraih oleh PT. Bank Riau dari tahun ke tahun  

terlihat cenderung menurun. Hal ini terlihat dari performance pangsa pasar yang 

diraih sebagaimana terlihat Tabel 1.  Untuk mengatasi hal itu maka salah satu 

kebijakan yang diambil oleh manajemen PT. Bank Riau adalah memperbaiki 

pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan seperti menerapkan 

sistem goal setting dalam penilaian kinerja. Kebijakan ini diambil agar perusahaan  

tetap survive dan mampu bersaing selanjutnya perusahaan dapat mempersiapkan 
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dan menciptakan sumber daya manusia yang tangguh, berkualitas, serta memiliki 

dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Dengan adanya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia perusahaan, diharapkan dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan, karena SDM yang berkualitas  akan menghasilkan  prestasi kerja 

yang memuaskan. 

Tabel 1.Perkembangan Pangsa Pasar PT. Bank Riau Tahun 2002–2004              
(Rp.000.000) 

Uraian 2002 2003 Okt. 2004 
Dana Pihak Ketiga 
- Bank Riau 
- Perbankan Riau 

 
       3.295.735 
     14.929.230 

 
     3.279.522 
   17.225.673 

 
      3.712.031     
    14.929.230  

Kredit 
- Bank Riau 
- Perbankan Riau 
 

 
          583.503 
       8.846.191 

 
        782.201 
   10.602.979 

 
        997.754 
   13.433.270 

Asset 
- Bank Riau 
- Perbankan Riau 
 

 
       4.161.664 
     23.562.356 

 
     4.105.870 
   23.562.356 

 
     4.157.030 
   27.050.639 

Pangsa Pasar (%) 
- Dana Pihak Ketiga 
- Kredit 
- Asset 
 

 
                22.08 
                  6.60 
                17.66       

 
19.04 
  7.38 

            16.07   

 
        19.53  
          7.43  
        15.37   

Sumber  : Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2005 PT. Bank Riau 

Produktivitas kerja  karyawan erat kaitannya dengan tingkat kepuasan 

kerja dan imbalan yang diperoleh karyawan, juga dipengaruhi oleh faktor 

keterampilan serta sifat dari individu. Kepuasan kerja merupakan respon umum 

karyawan berupa perilaku yang ditampilkan oleh karyawan sebagai hasil persepsi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja akan 

diperoleh apabila ada kesesuaian antara harapan pekerja dengan kenyataan yang 

ditemui ditempat bekerja.  Ketidakpuasan kerja dapat mengakibatkan karyawan 
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cenderung tidak disiplin dan akan berdampak terhadap produktivitas karyawan itu 

sendiri.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Divisi sumber daya manusia 

PT. Bank Riau, tingkat kedisiplinan karyawan dilihat dari faktor absensi saat ini 

hanya mencapai 85 %, bahkan di beberapa divisi terdapat karyawan yang lebih 

dari seminggu tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Ketidakdisiplinan 

karyawan ini akan merugikan perusahaan, karena pekerjaan yang seharusnya 

menjadi tanggung jawab karyawan tersebut akan diambil alih oleh karyawan lain 

yang belum tentu memiliki kemampuan yang sama sehingga menyebabkan 

penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu dan tidak mencapai sasaran.  Kondisi ini  

akan  berpengaruh terhadap produktivitas kerja dari unit organisasi tersebut. 

 Untuk menciptakan kepuasan kerja karyawan, perlu diciptakan  

keselarasan pandangan dan persepsi antara pihak manajemen dan karyawan, 

seperti pandangan pihak manajemen PT. Bank Riau terhadap karyawan yang 

mencakup hak-hak karyawan, menciptakan sistem kerja yang optimal, lingkungan 

kerja yang mendukung, pengawasan, kebijakan perusahaan dan alokasi sumber 

daya secara maksimal. Demikian juga karyawan perlu memandang perusahaan 

sebagai sumber pekerjaan dan penghasilan, tempat untuk meningkatkan 

keterampilan, dan pengembangan karir. Saat ini sistem pengawasan kerja di PT. 

Bank Riau masih lemah yang dipengaruhi oleh faktor sistem pembagian kerja dari 

atasan yang cenderung tidak berdasarkan job description, serta kriteria yang 

diterapkan oleh perusahaan dalam pemberian promosi  belum dipahami secara 

jelas oleh karyawan dan tidak transparan. Hal tersebut diduga dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang akan berpengaruh pada 
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produktivitas kerja karyawan tersebut. Menurut Bittle dan John (1994), 

produktivitas akan memperoleh dorongan yang paling kuat dari sisi pengelolaan 

sumber daya manusia bila manajemen mampu mendukung karyawan dalam upaya 

mencari kepuasan kerja. 

Oleh karena karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam 

meningkatkan produktivitas kerja perusahaan, maka faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pengelolaan manajemen sumber daya manusia harus 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh setiap individu yang berkepentingan 

untuk keberhasilan PT. Bank Riau sesuai dengan yang telah direncanakan. 

Penelitian ini penting dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang dikaitkan dengan 

produktivitas kerja karyawan di PT. Bank Riau. 

1.2. Perumusan Masalah 

Dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin ketat dalam bidang 

perbankan khususnya di Propinsi Riau, perusahaan tidak saja dituntut untuk 

mampu bersaing dengan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, tetapi juga 

harus mampu mengembangkan perusahaan sehingga memiliki daya saing yang 

tinggi dan berkualitas dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Indikator yang 

digunakan dalam mengukur kinerja bank yang berkualitas adalah laporan kinerja 

keuangan perusahaan tahunan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Untuk menang dalam persaingan, peranan sumber daya manusia menjadi 

perioritas utama bagi perusahaan umumnya, terutama untuk  menghasilkan 
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profitabilitas yang tinggi. Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah kepuasan dalam bekerja.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, pokok permasalahan 

yang menjadi objek penelitian  adalah : 

1. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi kepuasan kerja dan 

mengapa faktor tersebut berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Bank Riau?  

2. Seberapa besar  pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja dan 

mengapa kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan? 

3. Upaya-upaya apa saja yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan PT. Bank Riau? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

2. Menganalisis penyebab dan besarnya pengaruh faktor dominan kepuasan 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT. Bank Riau 

3. Merekomendasikan upaya-upaya yang perlu diprioritaskan dalam 

peningkatan produktivitas kerja karyawan PT. Bank Riau. 

 1.4.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan 

sistem manajemen sumber daya manusia  yang dihubungkan dengan 

produktivitas kerja karyawan dimasa yang akan datang.   
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2. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan di bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya yang 

diberikan dan diperoleh selama penulis mengikuti perkuliahan di MMA-

IPB. 

1.5.  Ruang Lingkup 

Objek penelitian ini dibatasi hanya pada faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan dan pengaruhnya dengan produktivitas kerja karyawan 

di PT. Bank Riau.  Sebagai variabel laten eksogenus kepuasan kerja adalah : 

gaji/penghasilan, pekerjaan, promosi, atasan, rekan kerja dan lingkungan kerja.  

Sedangkan variabel laten endogenus produktivitas kerja diukur dari enam 

indikator yaitu : ketepatan waktu penyelesaian tugas, tanggung jawab, prestasi 

kerja, dedikasi, inisiatif dan disiplin. 

 

 

 




