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ANALISIS KEPUASAN KERJA KARYAWAN 
PADA PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO 

 

Abstrak 
 

Bayu Sulistiono 
0912315051/FE/EM 

 

Keberhasilan perusahaan sebagian besar ditentukan oleh kualitas dan 
kepuasan sumber daya manusia. Oleh karena itu usaha peningkatan kepuasan sumber 
dayamanusia menjadi pilar utama bagi kokoh berdirinya perusahaan. Kepuasan kerja 
seseorang pada dasarnya tergantung pada jumlah penghargaan yang diterima pekerja 
dan jumlah yang diterima. Karakteristik merupakan alternatif spesialissi pekerjaan 
yang menyarankan agar pekerjaan seharusnya didiagnosis dan ditingkatkan sejalan 
dengan lima dimensi dengan memperitungkan sistem kerja dan preferensi karyawan. 
Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu yang 
dicapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dampak karakteristik pekerjaan dan pengembangan karir 
terhadap kepuasan kerja karyawan. 

 Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban 
responden (pekerja). Populasi pada penelitian tersebut adalah sebesar 96 karyawan. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai jumlah semua populasi 
sebesar 96 karyawan PT. POS INDONESIA Cabang Sidoarjo. Model yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). 

 Berdasarkan analisis menggunakan PLS (Partial Least Square) dan 

pembahasan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan hal-hal 

untuk menjawab permasalahan sebagai berikut, (1) Karakteristik pekerjaan 

berpengaruh signifikan (positif) terhadap kepuasan kerja dan (2) pengembangan karir 

berpengaruh signifikan (positif) terhadap kepuasan kerja.  

 

 

 

Keyword : Karakteristik Pekerjaan, Pengembangan Karir, Kepuasan Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Dalam era kompetisi yang kian ketat saat ini, setiap organisasi bisnis dituntut 

untuk meningkatkan kinerja agar dapat memenangkan persaingan. Keberhasilan 

perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada manajer dan manajemen perusahaan, 

tetapi juga pada tingkat keterlibatan karyawan terhadap aktivitas dan pencapaian 

tujuan perusahaan. Sumberdaya manusia yang potensial dan berkualitas merupakan 

modal dasar organisasi yang mampu mengantarkan organisasi dalam mencapai 

tujuannya dengan sukses.  

Setiap perusahaan atau organisasi melakukan berbagai aktivitas untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu berusaha untuk 

mendapatkan keuntungan, tapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk 

mensejahterakan dan memajukan kemampuan karyawannya karena karyawan 

merupakan asset bagi perusahaan. Beberapa  aktivitas perusahaan untuk memajukan 

kemampuan karyawannya adalah karakteristik pekerjaan dan pengembangan karir 

karyawan. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya 

ditentukan oleh bentuk susunan atau struktur perusahaan yang lengkap, melainkan 

juga dipengaruhi oleh faktor penempatan individu dalam posisi dan karakteristik 
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pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya (the 

right man on the right place), yang mana diantara semua individu tersebut merupakan 

suatu bentuk mitra kerja yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu aktivitas 

dalam organisasi tersebut. 

Dalam pencapaian tujuan organisasi, karyawan dituntut untuk berprestasi 

dalam pekerjaannya sehingga karyawan tersebut dapat mencapai kedudukan yang 

lebih tinggi. Hal ini terutama harus didukung oleh kemampuan perusahaan dalam 

memahami aspek psikologis yang mendasari karyawanmelakukan pekerjaan. Salah 

satunya memberikan kesempatan bagi tiap karyawan untuk mencapai karir yang 

didambakan. 

Pengembangan karir ditujukan agar karyawan mempunyai kemampuan yang 

lebih tinggi dari kemampuan yang dimiliki sebelumnya sehingga dapat mengetahui 

fungsi dan peranan serta tanggung jawabnya didalam lingkungan kerja. Dengan 

pengembangan karir juga diharapkan dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih 

tinggi. Perusahaan berusaha untuk menumbuhkan kepuasan kerja yang sehat dimana 

hak dan kewajiban karyawan diatur sedemikian rupa selaras dengan fungsi, peranan 

dan tanggung jawab karyawannya sehingga karyawan dapat berpartisipasi dalam 

perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang ada dalam 

suatu perusahan organisasi disamping sumber daya yang lain , misalnya modal, 

material, mesin dalam perusahan ,sehingga menjadi bermanfaat dan tanpa adanya 
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sumber daya manusia dan teknologi.. Hal yang penting diperhatikan dalam 

pemeliharaan hubungan tersebut antara lain adalah kepuasan kerja para karyawan. 

Kepuasan kerja merupakan hal yang penting dimiliki oleh setiap orang dalam 

bekerja. Tingkat kepuasan kerja yang tinggi akan mempengaruhi seseorang dalam 

menyelesaikan pekerjaanya, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik 

Kepuasan kerja pada  dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual, setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan nilai yang 

berlaku dalam dirinya. 

Rendahnya kepuasan kerja dari karyawan dalam suatu organisasi atau 

perusahan  merupakan gejala dari kuarang stabilnya organisasi atau perusahan 

tersebut bentuk yang paling ekstrim dari ketidak puasan tersebut adalah pemogokan 

kerja, tingkat ketidak hadiran meningkat, dan tingkat keluarnya karyawan dari 

perusahaan tinggi. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor produksi yang tidak dapat 

diabaikan suatu organisasi, karena menjadi perencana dan pelaku aktif dari suatu 

aktivitas organisasi, bahkan menempati posisi yang amat strategis dalam mewujudkan 

proses dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Seperti pendapat Malayu 

S.P Hasibuan (2003:10), pegawai adalah kekayaan utama yang dimiliki perusahaan, 

karena keikutsertaan mereka, aktivitas perusahaan tidak akan terjadi. Pegawai 

berperan aktif dalam menetapkan, rencana, system, proses dan tujuan yang ingin 

dicapai. 
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Rendahnya kepuasan kerja karyawan merupakan salah satu gejala yang dapat 

merusak kondisi dalam suatu organisasi perusahaan. Secara umum, rendahnya 

kepuasan kerja karyawan ini biasanya terlihat dari berbagai aspek, salah satunya yaitu 

kurangnya kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan yang 

diberikan sehingga terjadi keterlambatan dalam mengerjakan laporan serta 

menurunnya efektifitas dan efisiensi kerja. 

Begitu banyaknya permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia 

sebagai karyawan dalam perusahaan yang disebabkan karena sebagai seseorang 

individu yang memiliki perbedaan skill, emosi, motivasi, mental dan spiritual. Dalam 

perusahaan, faktor-faktor manusiawi pada diri karyawan tersebut akan berkembang 

menjadi permasalahan yang komplek, seperti rendahnya prestasi kerja, rendahnya 

motivasi kerja, tingginya turnover karyawan, tingginya tingkat ketidakhadiran 

karyawan dan lain sebagainya yang dapat menghambat perkembangan dan 

pencapaian tujuan perusahaan. 

PT. POS Indonesia adalah salah satu BUMN yang cukup ternama di indonesia 

yang bergerak di bidang jasa surat menyurat, giro, pengiriman/penukaran uang dan 

logistik. PT. POS indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam 

pengembangan bidang perposan indonesiadengan memanfaatkan insfrastruktur 

jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekiar 24.000 titik layanan yang 

menjangkau 100% kota/kabupaten. Saat ini peneliti melakukan penelitian pada PT. 

POS yang bercabang di kota Sidoarjo. 
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Berikut ini adalah data keluar-masuk karyawan PT. POS INDONESIA 

CABANG SIDOARJO pada bulan September-Desember tahun 2012 : 

Tabel 1.1 

Data Keluar-Masuk Karyawan PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO 

Bulan September-Desember Tahun 2012 

Bulan Karyawan 

Awal 

Jumlah 

Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 

Keluar 

Jumlah 

Karywan 

Pensiun 

Jumlah 

Total 

Karyawan 

Akhir 

September 93 9 3 1 98 

Oktober 98 7 5 0 100 

November 100 5 4 2 99 

Desember 99 4 7 0 96 

Sumber : PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO 

Dari data diatas dapat dilihat jumlah karyawan keluar dari bulan September-

oktober mengalami peningkatan dari 3 orang karyawan menjadi 5 orang karyawan. 

Untuk bulan Oktober-November mengalami penurunan dari 5 orang karyawan 

menjadi 4 0rang karyawan. Sedangkan pada bulan November-Desember mengalami 

peningkatan dari 4 orang karyawan menjadi 7 orang karyawan. Jadi dapat ditarik 
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kesimpulan, jumlah karyawan PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO yang 

kluar dan masuk dari bulan September sampai desember semakin meningkat. 

Hal ini kemungkinan menunjukkan kemungkinan adanya ketidak puasan 

karyawan PT. POS INDONESIA CABANG SIDORAJO. Seperti yang disampaikan 

oleh Mathis dan Jackson (2002 : 100) menyatakan, “Seseorang yang tidak puas pada 

organisasinya akan terlihat menarik diri dari organisasi baik melalui ketidak hadiran 

atau masuk keluarnya kerja”. 

 

Berikut ini adalah data absensi ketidak hadiran (alpha) pada karyawan PT. 

POS INDONESIA CABANG SIDOARJO pada tahun 2010-2011 : 

Tabel 1.2 

Data Absensi (Alpha) Karyawan PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO 

Periode Tahun 2010-1012 

TAHUN JUMLAH KETIDAK HADIRAN 

KARYAWAN (HARI)  

2010 112 

2011 127 

2012 150 

Sumber : PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO 
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Tabel diatas pada tahun 2010,2011 dan 2012 menunjukkan persentase tingkat 

ketidak hadiran karyawan PT. POS SIDOARJO semakin meningkat. Persentase 

ketidak hadiran pada tahun 2010 sebesar 112 dan pada tahun berikutnya 2011 

mengalami peningkatan 13% menjadi 127 dan pada tahun 2012 semakin bertambah 

18% menjadi 150. Hal ini dapat menjadi indikator kepuasan kerja dan menunjukkan 

bahwa semakin tinggi tingkat ketidakhadiran karyawan maka semakin rendah tingkat 

kepuasan karyawan. Seperti yang dinyatakan oleh Malayu S.P Hasibuan (2001:202) 

Indikator kepuasan kerja hanya dapat diukur dengan kedisiplinan, tingkat 

kedisiplinan karyawan dapat dilihat dari absensi kehadiran karyawan dalam bekerja. 

Hal ini perlu diperhatikan oleh pimpinan perusahaan, agar dapat meminimalisir 

karyawan yang tidak masuk kerja. 

Kepuasan kerja dirasa penting dan perlu diperhatikan oleh setiap organisasi, 

karena manusia merupakan faktor dan pemeran utama dalam proses kerja ,terlepas 

dari apakah perkerjaan itu sarat teknologi atau tidak, namun  pada akhirnya 

manusialah yang akan menjadikan perkerjaan itu efektif atau tidak (Allen dalam 

As’ad, 1998).  

Berdasarkan observasi sementara dan wawancara pada karyawan PT. POS 

INDONESIA CABANG SIDOARJO, karakteristik pekerjaan dalam  hal identitas 

tugas yang diberikan kepada karyawan tersebut dirasa kurang jelas. Dalam hal ini 

karawan mendapatkan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Terkadang 

karyawan diperbantukan ke bagian yang dikira membutuhkan bantuan tenaga kerja 
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lainnya. Sehingga karyawan merasa kurang jelas dan memahami dengan tugas pokok 

yang diberikan oleh PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO. Seperti yang 

dijelaskan Agung Panudju dalam jurnal mengatakan karakteristik pekerjaan terdiri 

dari otonomi, variasi pekerjaan, identitas tugas, signifikan tugas dan umpan balik. 

Sedangkan dengan pengembangan karir pada PT. POS INDONESIA 

CABANG SIDOARJO, persepsi karyawan terhadap pengembangan karir pada 

perusahaan yang seakan-akan tidak ada perkembangan, karena pengembangan karir 

seorang karyawan sebagian besar  dan lebih di prioritaskan diukur dari faktor 

senioritas. Sehingga karyawan yang berusia muda dan berprestasi harus lebih sabar 

menunggu para senior terlebih dahulu dan menghabiskan waktunya lebih lama untuk 

mencapai karir yang lebih mapan. Hal ini yang menjadi pertimbangan dan 

perencanaan para karyawan untuk pengembangan karir pada perusahaan tersebut. 

Seperti yang disampaikan menurut Sondang P. Siagian (2006:203) mengemukakan 

bahwa “Pengembangan karir yaitu setiap karyawan harus mempunyai gambaran yang 

jelas tentang anak tangga tertinggi apa yang bisa dicapainya selama menampilkan 

kinerja yang memuaskan”. Pengembangan karir pada suatu perusahaan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja, sehingga perusahaan harus memperhatikan pengembangan 

karir setiap karyawan perusahaan. Menurut Veitzhal Rivai (2004:299) dalam jurnal 

Nise Septyawati mengemukakan bahwa “Pengembangan karir merupakan hal yang 

penting dimana manajemen dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan sikap 

karyawan terhadap pekerjaannya dan membangun kepuasan kerja yang lebih tinggi”. 
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan memperhatikan 

karakteristik karyawan dan pengembangan karir karyawan sesuai dengan ketentuan 

dan keterampilan karyawan sehingga menimbulkan kepuasan kerja karyawan. 

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. POS INDONESIA 

CABANG SIDOARJO”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas maka permasalahannya adalah : 

1. Apakah  karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO ? 

2. Apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO.  

2. Untuk menganalisis pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. POS INDONESIA CABANG SIDOARJO. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi Perusahaan Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan 

dasar yang berhubungan dengan karakteristik pekerjaan, pengembangan karir 

dan kepuasan kerja karyawan.  

2. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan bagi penulis 

serta masukan informasi mengenai karakteristik pekerjaan, pengembangan 

karir dan kepuasan kerja karyawan.  

 

3. Bagi Pembaca  

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi baik sebagai bahan 

pertimbangan, perbandingan, serta bahan bacaan dalam pembuatan peneliti 

lain yang ingin mengkaji dalam bidang yang sama yaitu karakteristik 

pekerjaan, pengembangan karir dan kepuasan kerja karyawan.  
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