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ABSTRAK 

 

 

Sari Letycia/ 212017231/ 2021/ Pengaruh Faktor Sosial dan Faktor Fisik 

terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT Buyung Putra Pangan (BPP) 

Pemulutan Ogan Ilir 

 

Rumuskan masalah dalam penelitian ini, adakah pengaruh faktor sosial dan faktor 

fisik terhadap kepuasan kerja karyawan di PT Buyung Putra Pangan (BPP) 

Pemulutan Ogan Ilir, baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif dan kuantitatif. Tekhnik analisis yan digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa faktor sosial 

dan faktor fisik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan di PT 

Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir. Hasil uji hipotesis secara 

simultan, menunjukkan nilai Fhitung109,958> Ftabel 2,39, artinya ada pengaruh 

signifikan faktor sosial dan faktor fisik terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil 

uji hipotesis secara parsial, menunjukkan nilai thitung faktor sosial 3,049, dan faktor 

fisik 4,674 > thitung 1,669, artinya ada pengaruh signifikan faktor sosial dan faktor 

fisik secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan. Nilai koefisien 

determinasi, memperlihatkan bahwa variabel faktor sosial dan faktor fisik mampu 

berkonstribusi terhadap naik turunnya kepuasan kerja, sebesar 77%. 

 

Kata Kunci : Faktor Sosial, Faktor Fisik dan Kepuasan Kerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam suatu organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara 

efektif merupakan jalan suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, apabila 

sumber daya manusia dianggap tidak bagus dalam suatu perusahaan maka 

dapat dipastikan perusahaan akan mengalami penurunan kinerja perusahaan. 

Pada dasarnya organisasi bukan saja mengharapkan sumber daya manusia yang 

mampu, cakap dan terampil, tetapi yang penting mereka yang mau bekerja giat, 

dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal.Jika mereka tidak 

mau bekerja dengan keras dengan menggunakan kemampuan, kecakapan dan 

keterampilan yang dimilikinya. 

Usaha melakukan perbaikan bagi pertumbuhan dan perkembangan untuk 

menjadi perusahaan yang unggul dan sukses, perusahaan harus mampu 

memahami dengan baik ilmu manajemen sumber daya manusia, lalu 

menerapkannya ke dalam perusahaan. Menurut Simamora (dalam buku Edy 

Sutrisno, 2015: 5) manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, 

pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu 

anggota organisasi atau kelompok pekerja. 

Setiap perusahaan menginginkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

karena dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung 
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dalam pencapaian tujuan perusahaan, sedangkan dari sisi sumber daya manusia 

yang diharapkan adalah kepuasan kerja.Manajemen sumber daya manusia 

memiliki kewajiban untuk membangun perilaku kondusif karyawan, selain itu, 

manajemen sumber daya manusia juga memiliki tugas untuk menciptakan 

kepuasan kerja bagi semua karyawannya.Sebab sumber daya 

manusia/karyawan yang baik dapat terlahir dari pribadi atau individu yang 

terpuaskan, karena melalui kepuasan kerja itu sendiri dapat menjadi suatu 

gairah kerja yang baik dan akan berbalik menguntungkan perusahaan. 

Menurut Robbins (dalam Wibowo, 2016: 415), kepuasan kerja adalah 

sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara 

jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Sedangkan menurut Handoko (dalam Sutrisno, 

2015: 75) kepuasan kerja adalah  keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, hal 

ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu 

yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Kepuasan kerja tidak datang dengan sendirinya, kepuasan kerja itu 

sendiri dapat dicapai apabila kebutuhan karyawannya terpenuhi, salah satunya 

dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Menurut Sutrisno (2012: 82), faktor sosial  

adalah  faktor  yang  meliputi  hubungan kekeluargaan,  pandangan  pekerja  

kebebasan  berpolitik  dan  hubungan  kemasyarakatan. Dengan demikian 

faktor sosial dapat menjadi suatu ikatan diantara pekerja, baik itu antar sesama 
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karyawan maupun dengan atasan, sehingga apabila ikatan/hubungan yang 

terjalin tersebut bersifat positif maka akan menciptakan suatu perasaan puas 

pada diri karyawan, karena adanya kehamornisan. 

Disamping itu faktor fisik juga memiliki peran yang penting dalam 

menciptakan kepuasan kerja karyawan. Menurut Sedarmayanti (2011: 26)  

semua  keadaan  berbentuk  fisik  yang  terdapat di sekitar tempat  kerja  

dimana  dapat mempengaruhi  karyawan  baik  secara langsung  maupun  tidak  

langsung. Dengan demikian apabila perusahaan mampu menyediakan 

keadaan/lingkungan kerja yang secara fisik baik, maka akan secara langsung 

menambah kesan positif yang dirasakan oleh para karyawan, sehingga 

karyawan akan mampu merasakan kepuasan.  

PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan merupakan perusahaan yang 

bergerak pada bidang pengolahan dan distribusi beras yang bermerek premium 

yang berada di Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, 

Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. PT Buyung Putra Pangan (BPP) 

Pemulutan, saat ini mengalami kendala yang krusial terkait kepuasan kerja 

karyawannya, hal ini dapat diketahui melalui pra-riset yang dilakukan meliputi 

30 orang karyawan (sampel uji coba), maka diperoleh indikasi permasalahan 

sebagai berikut : 
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Tabel I.1 

Data Pra-Riset Kepuasan Kerja Karyawan 

PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir 

 

No Pernyataan Puas Tidak 

1 Karyawan senang dan puas terhadap pekerjaan 

yang diberikan oleh perusahaan 

11 19 

2 Pengawasan yang diberikan pimpinan memuas-

kan, karena melalui pengawasannya pimpinan 

senantiasa memberikan perintah dan petunjuk 

yang jelas dalam pelaksanaan tugas 

13 17 

3 Karyawan senang dengan rekan kerjanya, 

karena dapat menjalin interaksi dan kerjasama 

yang baik dalam melaksanakan pekerjaan 

8 22 

Sumber : Hasil Pra-Riset Karyawan PT Buyung Putra Pangan (BPP) 

Pemulutan Ogan Ilir 

Berdasarkan data pada Tabel I.1, menunjukan bahwa umumnya 

karyawan belum merasa puas bekerja di PT Buyung Putra Pangan (BPP) 

Pemulutan. Sebab berdasarkan data yang meliputi 30 orang karyawan (sampel 

uji coba), diketahui bahwa terdapat 19 orang karyawan kurang puas terhadap 

pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu 17 orang karyawan, 

berpendapat bahwa pengawasan yang diberikan pimpinan pun tidak 

memuaskan, karena kurangnya pengawasan dari pimpinan mengakibatkan 

minimnya perintah dan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan tugas. Bahkan 

terdapat 22 orang karyawan yang merasa tidak puas dengan rekan kerjanya, 

karena tidak dapat menjalin interaksi dan kerjasama yang baik dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di PT Buyung 

Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir, kurangnya kepuasan kerja karyawan 
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juga terkait dengan adanya permasalahanfaktor sosial di perusahaan. Banyak 

karyawan yang mengakui dan merasa bahwa hubungan sesama karyawan 

kurang harmonis, karena sering terjadi konflik yang umumnya meliputi cekcok 

mulut antara sesama karyawan, akibat adanya sikap karyawan yang egoistis 

dan merasa paling lelah dalam bekerja, sehingga sering menuduh rekannya 

bermalas-malasan. Hubungan karyawan dengan atasan pun kurang terjalin 

dengan baik, sebab karyawan berpendapat bahwa pimpinan terlalu angkuh dan 

keras terhadap karyawan, sehingga karyawan merasa pimpinan kurang 

bersahabat dan sulit untuk mengakrabkan diri. Bahkan karyawan merasa bahwa 

karyawan yang berada pada sub bidang pekerjaan yang lain kurang bersahabat, 

misalkan karyawan pada bagian pengemasan sedang memiliki waktu luang 

namun tidak memiliki inisiatif membantu karyawan pada bagian gudang yang 

selalu padat pekerjaannya dalam bongkar dan angkut muatan, sehingga 

menimbulkan kesenjangan sosial diantara karyawan dari bidang yang berbeda-

beda. 

Disamping permasalahan faktor sosial, faktor fisik juga dihubungkan 

oleh karyawan sebagai faktor yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan 

terhadap perusahaan. Karyawan berpendapat bahwa perlengkapan kerja yang 

difasilitasi oleh perusahaan kurang memadai, seperti perlengkapan yang 

diperlukan untuk melindungi karyawan dari kecelakaan, salah satunya adalah 

kurangnya penyediaan perlengkapan belt/sabuk yang berfungsi untuk menahan 

tumpukan karung beras, sehingga ada sebagian tumpukan karung beras yang 

tidak terjamin keamanannya dan ada kemungkinan dapat roboh menimpa 



6 
 

 
 

karyawan, bahkan masker pelindung dari debu beras pun kurang mencukupi 

sehingga karyawan yang tidak mendapatkan masker pelindung menghirup debu 

beras secara langsung.Tingkat pencahayaan di perusahaan pun kurang merata 

dengan baik, sebab tepat di bagian gudang diatur dengan tingkat penerangan 

yang rendah dengan alasan untuk menjaga beras yang tersimpan agar tidak 

menjadi rapuh terbakar cahaya, padahal apabila menggunakan lampu LED 

yang lebih ramah lingkungan karena memiliki daya panas yang rendah, resiko 

kerusakan pada beras pun dapat diminimalisir, sehingga hal ini kurang 

menyenangkan bagi karyawan pada bagian gudang yang harus beraktivitas 

dalam keadaan penerangan yang kurang baik. Kondisi kesehatan karyawan pun 

sering terganggu, hal ini sehubungan dengan kurang mencukupinya masker 

pelindung bagi karyawan akibatnya ada beberapa karyawan yang bekerja tanpa 

menggunakan masker, sehingga debu beras yang timbul dari aktivitas bongkar 

angkut muatan beras yang mengepul di ruangan sering memberikan dampak 

batuk-batuk dan iritasi pada mata karyawan, sehingga mengakibatkan 

kesehatan karyawan menjadi terganggu. 

Berdasarkanlatar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan 

kajianpenelitian dengan judulPengaruh Faktor Sosial dan Faktor Fisik terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan 

Ilir. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh faktor sosial dan faktor fisik terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir? 

2. Adakah pengaruh faktor sosial terhadap kepuasan kerja karyawan PT 

Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir? 

3. Adakah pengaruh faktor fisik terhadap kepuasan kerja karyawan PT Buyung 

Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan, 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial dan faktor fisik terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir. 

2. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir. 

3. Untuk mengetahui pengaruh faktor fisik terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

praktek di teori yang selama ini di peroleh di perkulihan, khususnya 

konsentrasi sumber daya manusia. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi PT 

Buyung Putra Pangan (BPP) Pemulutan Ogan Ilir. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan atau perbandingan 

sekaligus tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. 
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