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ABSTRAK
Refangga/212016201/2020/Pengaruh Faktor Psikologis, Faktor Sosial dan
Faktor Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. Sandika Antara
Nikan Palembang/Manajemen Sumber Daya Manusia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh faktor psikologis,
faktor sosial dan faktor fisik secara bersama-sama dan parsial terhadap kepuasan
kerja karyawan PT. Sandika Antara Nikan Palembang. Dalam penelitian ini
populasi sebanyak 45 karyawan dan sampel sebanyak 40 karyawan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan teknik pengumpulan data
yaitu kuesioner, pada tahap analisis yang digunakan adalah data kualitatif di
kuantitatifkan. Adapun teknik analisis yang digunakan yaitu uji instrument yang
terdiri dari uji validitas dan reabilitas, sedangkan teknik analisis data berupa
analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis F dan t. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan uji F secara bersama-sama untuk variabel faktor
psikologis, faktor sosial dan faktor fisik berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Sandika Antara Nikan Palembang.
Sedangkan hasil uji t secara parsial faktor psikologis tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan faktor sosial dan faktor fisik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.
Kata kunci :faktor psikologis, faktor sosial, faktor fisik dan kepuasan kerja
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Abstract
Refangga/212016201/2020/Influence of Psychological Factors, Social Factors
And Physical Factors On The Work Satisfaction of Employees Of PT.
SandikaAntaraNikan Palembang.Human resource management.
The problem formulation in this research is the influence of psychological factors,
social factors and physical factors together and partial to the work satisfaction of
employees of PT. SandikaAntaraNikan Palembang, In this study a population of
45 employees and samples as many as 40 employees. The data used in this
research is the primary data and the data collection techniques that are
questionnaires, at the analysis stage used is qualitative data in the Quantitativ. The
analysis techniques used are test instruments consisting of validity and reusability
tests, while the data analysis techniques in the form of multiple linear regression
analyses and F and T hypothesis tests.The results showed that based on the F test
together for the variables of psychological factors, social factors and physical
factors have positive and significant effect on employee satisfaction of PT.
SandikaAntaraNikan Palembang. While the results of T-test partial psychological
factors have no effect and not significant to job satisfaction, while social factors
and physical factors influence positive and significant to the employee's work
satisfaction.
Keywords: psychological factors, social factors, physical factors and job
satisfaction

13

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah
suatu kegiatan pengolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan,
penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota
organisasi atau perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia juga
menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan karyawan,
pengolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan
ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua praktik
manajemen yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap organisasi.
Manajemen sumber daya manusia terdiri dari serangkaian kebijakan yang
terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang mempengaruhi orangorang dan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitasaktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat
didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan.
Konsekuensinya, manajer-manajer di semua lapisan organisasi harus menaruh
perhatian yang besar terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya manusia.
Sumber daya pernah didefinisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau
kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan yang ada.
Perkataan sumber daya (resources) merefleksikan appraisal manusia. Perkataan
sumber daya tidak mengacu pada suatu benda atau substansi, melainkan pada
suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memenuhi
1
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kebutuhan dan kepuasan. Dengan kata lain, sumber daya merupakan suatu
abstraksi yang mencerminkan appraisal manusia dan berhubungan dengan
fungsi atau operasi.
Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan
mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan
dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan
dan kombinasi dalam dan luar pekerjaan (Malayu dan Hasibuan, 2018: 202).
Menurut Robbins (dalam Bintaro dan Daryanto, 2017: 91) Kepuasan kerja
adalah sebagai suatu sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya.
Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, peraturan dan
kebijakan organisasi, standar kinerja, kondisi kerja dan sebagainya. Seorang
dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap positif terhadap
kinerja itu, sebaliknya seseorang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan
sikap negatif terhadap kerja itu.
kepuasan kerja yang diperoleh. Diharapkan kinerja karyawan yang tinggi
dapat dicapai para karyawan. Tanpa adanya kepuasan kerja, karyawan akan
bekerja tidak seperti apa yang diharapkan oleh perusahaan, maka akibatnya
kinerja karyawan menjadi rendah, sehingga dapat diketahui bahwa tidak hanya
kemampuan karyawan saja yang diperlukan dalam bekerja tetapi juga motivasi
dalam bekerjapun sangat mempengaruhi karyawan untuk kinerjanya lebih baik.
Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh para manajer/atasan untuk
memotivasi karyawannya adalah dengan menciptakan kepuasan dalam bekerja

I
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agar tercapainya kinerja karyawan didalam perusahaan tersebut meskipun
disadari bahwa hal itu tidak mudah.
Faktor Psikologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan
karyawan yang meliputi, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja,
bakat dan keterampilan. Dari beberapa indikator tersebut sangat dibutuhkan
bagi karyawan, tanpa adanya ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja,
bakat dan keterampilan, maka tidak menutup kemungkinan pula akan terjadi
kesalahan dalam melakukan pekerjaan, biasanya sebelum karyawan itu masuk
perusahaan, perusahaan sudah memberikan pelatihan terlebih dahulu agar
dapat membenahi keterampilan karyawan tersebut.
Faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial
baik sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda jenis
pekerjaannya. Faktor tesebut mempengaruhi terhadap kepuasan kerja
karyawan, karena dengan hubungan yang harmonis, karyawan tersebut merasa
betah dalam bekerja,
Faktor fisik, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik
lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan,
pengaturan waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan,
suhu penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur dan
sebagainya. Faktor tersebut sangat mempengaruhi kepuasan karyawan, karena
faktor tersebut berhubungan langsung dengan fisik karyawan.
PT Sandika Antara Nikan merupakan suatu perusahaan swasta yang
bergerak dibidang kontraktor & migrasi jaringan fiber optic, yang kantornya
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terletak di Jl. OPI 1, Jakabaring, Kel 15 Ulu, Kec Jakabaring, Palembang,
Sumatera Selatan. Perusahaan tersebut memiliki 45 karyawan. Perusahaan ini
sendiri memiliki banyak saingan yang bergerak dibidang yang sama, sehingga
kepuasan kerja karyawan sangat diutamakan dalam memajukan perusahaan
tersebut. Berikut adalah tabel kuesioner pra survei sementara :
Tabel 1.1
Jawaban Responden Terhadap Kepuasan Kerja
No

Pertanyaan

Saya akan setia dalam menjaga dan
membela organisasi perusahaan
Kemampuan yang saya miliki dapat
2 menyelesaikan pekerjaan sesuai yang
diharapkan perusahaan
Saya dapat mengembangkan kreatifitas
3
untuk menyelesaikan pekerjaan
Saya telah mendapatkan ketentraman
4
bekerja di perusahaan
Saya selalu bersikap baik selama bekerja di
5
perusahaan
Saya mendapatkan pekerjaan diperusahaan
6
sesuai dengan bakat saya
Kebijakan perusahaan dalam menempatkan
7 saya, sudah sesuai dengan keterampilan
saya
Hubungan antara sesama karyawan terjalin
8
dengan baik
Hubungan karyawan dengan atasan terjalin
9
dengan baik
Hubungan terjalin dengan baik antar
10
karyawan yang berbeda jenis pekerjaan
Perusahaan telah memberikan
11
perlengkapan kerja yang baik
Penerangan yang ada di tempat kerja sudah
12
sesuai standar perusahaan
Perusahaan lebih mementingkan kesehatan
13
karyawan dalam bekerja
Sumber: Kuesioner Pra survei, 2019
1
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Puas
(%)

Tidak Puas
(%)

46.67%

53.33%

20%

80%

40%

60%

36.66%

63.33%

46.67%

53.33%

23.33%

76.67%

40%

60%

46.67%

53.33%

23.33%

76.67%

16.66%

83.34%

20%

80%

43.33%

56.67%

26.66%

73.34%
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Dari tabel 1.1 pra survei yang dilakukan terhadap 30 responden dapat
disimpulkan bahwa masih banyak karyawan yang tidak puas dari pekerjaannya
tersebut. Hal ini terjadi tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.
kepuasan kerja ini dapat berdampak terhadap perusahaan, Tidak hanya itu
saja yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan melainkan kemampuan yang
diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan bidang yang diberikan, sehingga
karyawan tersebut sulit untuk berkreatifitas dalam bekerja, dan juga kesetiaan
karyawan terhadap perusahaan pun menjadi kurang, karena banyaknya faktorfaktor yang membuat karyawan tersebut tidak puas. Dengan adanya kepuasan
kerja tersebut, diharapkan dapat membangun perusahaan, sehingga karyawan
akan memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.
Faktor psikologis yang membuat karyawan tidak puas adalah karyawan
yang belum mendapatkan ketentraman selama bekerja, karyawan tersebut
bekerja tidak sesuai dengan bakat yang ia miliki sehingga karyawan tersebut
sulit untuk menerapkan keterampilan yang ia miliki, pada akhirnya karyawan
tersebut sulit untuk bersikap baik terhadap pekerjaannya.
Faktor Sosial yang membuat karyawan merasa tidak puas adalah hubungan
yang tidak harmonis sesama karyawan / karyawan berbeda bidang pekerjaan,
dikarenakan kurangnya koordinasi dari atasan, sehingga hubungan sesama
karyawan / karyawan berbeda bidang pekerjaan dan atasanpun kurang
harmonis.
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Faktor fisik yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah perlengkapan kerja
yang diberikan kepada karyawan kurang, atau pas-pasan yang mengakibatkan
karyawan harus bergantian untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, dan juga
perusahaan kurang memperhatikan kesehatan karyawan, khususnya pekerja
dilapangan yang dimana berhadapan langsung dengan cuaca, perusahaan
seharusnya dapat menanggulangi agar karyawan tersebut tidak mudah sakit,
dan jika pun sakit perusahaan harus dapat memberikan pelayanan terhadap
karyawan tersebut. Tidak hanya itu saja, di perusahaan ini juga penerangan
juga dirasa kurang untuk melakukan pekerjaan, bahkan karyawan pun sering
melakukan

kesalahan

dikarenakan

penerangan

yang

kurang,

yang

mengakibatkan harus bekerja dua kali.
Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan membahas tentang
faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik yang menyebabkan
menurunnya kepuasan kerja karyawan. Oleh sebab itu perlunya dilakukan
penelitian tentang Pengaruh Faktor Psikologis, Faktor Sosial, Dan Faktor
Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Sandika Antara Nikan
Palembang.
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B. Rumusan Masalah
1. Adakah pengaruh faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor fisik secara
bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT Sandika Antara
Nikan Palembang.
2. Adakah pengaruh faktor psikologis terhadap kepuasan kerja karyawan
PT Sandika Antara Nikan Palembang.
3. Adakah pengaruh faktor sosial terhadap kepuasan kerja karyawan
PT Sandika Antara Nikan Palembang.
4. Adakah pengaruh faktor fisik terhadap kepuasan kerja karyawan
PT Sandika Antara Nikan Palembang.

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh faktor psikologis, faktor sosial, dan faktor
fisik secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan PT
Sandika Antara Nikan Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor psikologis terhadap kepuasan kerja
karyawan PT Sandika Antara Nikan Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap kepuasan kerja
karyawan PT Sandika Antara Nikan Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor fisik terhadap kepuasan kerja
karyawan PT Sandika Antara Nikan Palembang.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Penelitian dapat memberikan gambaran praktek dari teori yang selama
ini diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi sumber
daya manusia

2. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian dapat menjadi salah satu masukan atau informasi guna
menambah bahan perpustakaan atau diklat yang dapat digunakan bagi
pihak-pihak yang berkepentingan

3. Bagi Almamater
Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk
penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif
sama.
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