
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam era globalisasi ini, perkembangan perekonomian sangat pesat yang 

didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin ketat disetiap 

Negara, untuk itu harus siap menghadapi hal tersebut terutama perusahaan-

perusahaan di Indonesia harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan di 

Negara lain. 

Semua jenis perusahaan baik perusahaan dagang, industry, maupun jasa 

harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era globalisasi, salah satunya 

dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sudah ada. Salah satu 

factor utama keberhasilan suatu perusahaan terletak pada sumber daya manusia 

yang berkualitas. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu 

organisasi. Apapun bentuk atau tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai 

visi dan misi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaannya misalnya 

dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan factor strategis dalam 

semua kegiatan suatu organisasi.     

Tetapi terkadang perusahaan menganggap karyawan hanya sebagai tenaga 

kerja saja yang dimanfaatkan tenaganya untuk mencapai tujuan perusahaan, tanpa 

memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan karyawan, misalnya rasa puas dalam 

bekerja. 
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Lain halnya dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) yang 

bergerak dibidang manufaktur perangkat telekomunikasi dan elektronik 

professional, lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan karyawan, karena 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) selalu berusaha memotivasi 

karyawan agar mau meningkatkan produktivitas kerja dengan menciptakan 

kepuasan kerja. 

Sesuai dengan salah satu misi yang ada di PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) adalah memenuhi kebutuhan para anggotanya. Usaha–usaha 

yang dilakukan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)  untuk 

menciptakan kepuasan kerja karyawan adalah dengan memberikan gaji yang 

sesuai dengan jabatan dan promosi jabatan yang memberikan kesempatan kepada 

karyawan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Promosi jabatan yang 

dilakukan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) mempunyai syarat-

syarat tertentu, misalnya pengalaman dalam bekerja, pendidikan dan prestasi 

kerja. Selain syarat-syarat tersebut PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) juga melakukan evaluasi kepada karyawan yang akan dipromosikan, hal 

tersebut dilakukan guna terciptanya keadilan. Selain itu juga dengan adanya 

program tunjangan yang beragam (tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, 

dan tunjangan jabatan), lingkungan kerja yang aman dan ruangan kerja yang 

nyaman, penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi, rekan 

kerja yang mampu bekerjasama dengan baik, dan masih banyak hal lainnya yang 

dilakukan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) dengan harapan 

terciptanya kepuasan kerja karyawan. 
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PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memberikan itu semua 

semata-mata hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan para 

karyawan, serta dengan harapan akan menciptakan kepuasan kerja karyawan. 

Kepuasan kerja memang tidak tampak secara nyata, tetapi karyawan yang 

sudah merasakan kepuasan kerja dapat terlihat dari sikap dan tingkah laku yang 

ditunjukan oleh karyawan, misalnya dengan melihat masa kerja yang cukup lama 

dari setiap karyawan, loyalitas karyawan yang enggan meninggalkan perusahaan, 

suasana dilingkungan kerja yang harmonis, dan terjalinnya komunikasi serta kerja 

sama yang baik sesama karyawan maupun dengan atasan. 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) memang selalu berusaha 

untuk memberikan rasa puas dalam bekerja kepada setiap karyawannya, karena 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)  menyadari kepuasan kerja 

karyawan erat kaitannya dengan kontribusi yang akan diberikan demi 

perkembangan dan terciptanya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Melihat pentingnya kepuasan kerja bagi karyawan baik untuk kelancaran 

suatu perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian dan mencoba menyajikan dalam bentuk laporan 

dengan judul “TINJAUAN MENGENAI KEPUASAN KERJA KARYAWAN 

PADA PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (Persero)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Masalah yang biasa terjadi dalam suatu perusahaan bukan hanya oleh 

faktor ekstern, misalnya pesaing atau kebijakan pemerintah yang terkadang 

merugikan perusahaan, tetapi perusahaan juga harus memperhatikan faktor intern, 

misalnya masalah kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan latar belakang yang 

telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah tersebut 

sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan PT. Industri 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) ? 

2. Hambatan-hambatan apa saja dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ? 

3. Usaha-usaha apa saja dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan pada 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) ? 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik  

Dalam setiap kegiatan khususnya kegiatan didalam penelitian yang akan 

atau sedang dilakukan tentunya mempunyai tujuan-tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan itu tercapai jika hasil yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita 

harapkan untuk itu penulisan ini pun memiliki tujuan tertentu. 

Tujuan dari penulisan ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 
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2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia 

(Persero). 

3. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja dalam meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Selain tercapainya dari suatu kegiatan, tentunya juga diharapkan akan 

kegunaan bagi banyak pihak, terutama bagi pihak terkait dengan suatu hasil yang 

telah kita capai, kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan bagi perkembangan perusahaan didalam mengelola 

sumber daya manusia, khususnya masalah kepuasan kerja karyawan. 

2. Bagi Penulis  

Untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman dan pengetahuan 

mengenai manajemen Sumber Daya Manusia khususnya mengenai 

kepuasan kerja karyawan dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang Diploma III di Universitas Widyatama. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bisa dijadikan referensi bagi akademis sebagai bahan pembelajaran dalam 

hal penelitian. 
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1.5 Metode Penyusunan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, metode praktik yang digunakan 

penulis adalah metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran pada masa sekarang 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau tulisan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena 

yang diselidiki Moh. Nazir (2000;63). 

“Metode deskiptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun 
suatu kelas pada masa sekarang dan bertujuan untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan actual mengenai fakta-
fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”  

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir ini 

adalah :  

1. Studi Lapangan (Field Research) 

a. Wawancara, yaitu mengadakan dialog-dialog tanya jawab dengan sumber 

informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap obyek kegiatan, 

semua data yang diperlukan diolah sedemikian rupa dan dijadikan sebagai 

bahan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

c. Data Perusahaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan mencatat data 

tertulis yang diperoleh dari catatan yang terdapat diperusahaan. 
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2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Untuk memperoleh bahan teori yang merupakan landasan pembahasan 

penelitian ini, maka diambil literature-literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti penulis untuk memperoleh data sekunder. Dalam studi 

kepustakaan ini penulis memperoleh dari berbagai sumber, yaitu : buku, 

catatan, artikel dan laporan. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperlukan dalam 

penelitian, maka peneliti melakukan survey langsung ke lokasi penelitian dikantor 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), yang beralamat di Jl.Moch. 

Toha No.77 Bandung Jawa Barat, sedangkan pelaksanaannya dari tanggal 14 

Oktober 2008 sampai dengan 14 November 2008 .   


