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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha 

mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya tujuan. 

Pada dasarnya suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal serta mempertahankan hidup usaha yang dijalankan 

dalam jangka panjang. Tujuan pembentukan perusahaan semacam ini menjadi 

tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan perkembangan zaman. Arus 

perkembangan zaman, secara khusus dalam menghadapi Asean Economic 

Community (AEC) 2015 seluruh negara ASEAN, perusahaan harus siap  

dengan pasar bebas yang akan berjalan mulai tahun ini. Fenomena tersebut 

menyebabkan perusahaan harus berusaha untuk meningkatkan daya saing 

dengan perusahaan lain untuk menjaga eksistensinya. 

Optimalisasi tanggungjawab perusahaan dalam menghadapi tuntutan 

perkembangan zaman mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan 

secara matang kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya 

manusia merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan, maka perlu 

adanya keterlibatan pegawai/karyawan dalam menjalankan seluruh aktivitas 

perusahaan. Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga 

yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan 

kontribusi yang maksimal. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian 

perusahaan adalah kepuasan kerja para karyawan. Karyawan yang dalam 
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bekerja tidak merasakan kenyamanan, kurang dihargai, dan tidak bisa 

mengembangkan segala potensi yang mereka miliki, maka secara otomatis 

karyawan tidak dapat fokus dan berkonsentrasi secara penuh terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. 

Kepuasan kerja karyawan dapat dilihat tidak hanya saat melakukan 

pekerjaan, tetapi terkait juga dengan aspek lain seperti interaksi dengan 

rekan kerja, atasan, mengikuti peraturan, dan lingkungan kerja. Kepuasan 

kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan bagi para karyawan terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan 

kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat 

terlihat dari sikap karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu di 

lingkungan pekerjaan. 

Bertitik tolak dari uraian di atas kepuasan kerja merupakan unsur penting 

yang tidak dapat diabaikan oleh setiap perusahaan. Pada kenyataannya 

kepuasan kerja sering kali kurang mendapat perhatian oleh setiap 

perusahaan. Salah satunya adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 

KCU Bekasi yang menjadi tempat kerja praktek. PT Bank Negara Indonesia 

(Persero)Tbk KCU Bekasi merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang  jasa pelayanan keuangan. Perusahaan tersebut memiliki 

visi dan misi maka diperlukan peningkatan kepuasan kerja karyawan. 

Kepuasan kerja bagi seorang karyawan merupakan faktor yang amat 

sangat penting karena kepuasan yang diperolehnya akan menentukan sikap 

positif terhadap pekerjaan. Perasaan puas dalam bekerja dapat menimbulkan 

dampak positif terhadap perilaku, seperti misalnya tingkat kedisiplinan dan 
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semangat kerja yang cenderung meningkat. Kepuasan kerja juga berhubungan 

dengan outcomes seperti kinerja,sehingga apabila kepuasan kerja semakin 

tinggi maka akan menimbulkan semangat dalam bekerja. Dengan demikian 

seorang akan lebih mudah mencapai tingginya kinerja. 

Keberhasilan kerja perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar tanpa 

campur tangan dari pimpinan. Pimpinan merupakan seseorang yang 

memiliki tanggungjawab terhadap seluruh aktivitas pada suatu perusahaan. 

Pimpinan sangat berperan dalam mendukung peningkatan kepuasan kerja. 

Oleh karena itu, pimpinan perlu memperhatikan kebutuhan karyawan 

sehingga karyawan menjadi semangat serta memberikan kontribusi yang 

lebih bagi perusahaan dan mungkin kepuasan kerja akan tercapai. Seorang 

pimpinan dalam mengambil keputusan tentang sistem kerja perlu melibatkan 

karyawan agar terjalin koordinasi yang baik. Hal itu penting dilakukan oleh 

pimpinan agar karyawan merasa dihargai dan posisinya dianggap penting, 

sehingga karyawan  akan mencapai   kepuasan kerja.  

Karyawan yang puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan akan 

memberikan kontribusi dan akan terus memperbaiki kinerjanya. Hasil 

kinerja karyawan dapat dilihat dari berbagai segi yang disebut Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang dilakukan oleh kepala bagian SDM. IKU 

digunakan untuk membantu perusahaan mengetahui tingkat perkembangan 

dan merumuskan langkah kegiatan berikutnya. IKU dipakai dalam membuat 

arah tujuan, menentukan target, dan kerangka waktu. Penggunaan IKU dapat  

mempengaruhi penilaian terhadap karyawan. Karyawan yang memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan diri akan memperoleh kepuasan kerja. 
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Oleh karena itu perusahaan penting untuk memperhatikan dan menjaga 

tingkat kepuasaan kerja karyawan. 

Tingkat kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan merupakan 

kunci semangat yang mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dapat dilihat dari 

ketidakhadiran karyawan. Berikut ini daftar presentase ketidakhadiran 

karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi selama tiga 

bulan terakhir, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Persentase Ketidakhadiran Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: Bagian SDM PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi 

Data di atas menunjukkan persentase ketidakhadiran karyawan pada 

bulan Agustus 2016 sampai Oktober 2016. Berdasarkan tabel di atas telah 

terjadi kenaikan persentase ketidakhadiran. Hal ini dapat menjadi tolok ukur 

kepuasan kerja dan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

ketidakhadiran karyawan maka semakin rendah tingkat kepuasan karyawan. 

Sebagaimana  yang dikemukakan oleh Malayu S.P Hasibuan (2013: 202) 

“Indikator kepuasan kerja hanya dapat diukur dengan kedisiplinan, tingkat 

kedisiplinan karyawan dapat dilihat dari absensi kehadiran karyawan dalam 

bekerja”. Kedisiplinan karyawan    sangat    penting    bagi    perusahaan,    

sehingga pimpinan perlu memperhatikan karyawan agar dapat 

meminimalisir ketidakhadiran karyawan. Kondisi ini tentunya dapat 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Persentase 

Ketidakhadiran 

Agustus 77 8,44% 

September 77 12,46% 

Oktober 77 14,94% 
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menghambat pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan termasuk 

upaya dalam meningkatkan kinerja karyawannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti perlu mengadakan 

kerja praktek tentang “Kepuasan kerja karyawan di PT Bank Negara  

Indonesia (Persero) KCU Bekasi”. 

 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari penulisan kerja praktek: 

1. Mengukur Tingkat Kepuasan Karyawan PT Bank Negara Indonesia KCU 

Bekasi. 

2. Menentukan Variabel yang menunjukan tingkat kepuasan kerja karyawan 

dan menganalisa faktor yang indikasikan mempengaruhi variabel tersebut. 

3. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan agar lebih 

memperhatikan faktor kepuasan kerja karywan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

1.3 Lokasi Kerja Praktek  

Kerja Praktek dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung di PT 

Bank Negara Indonesia KCU Bekasi JL Ahmad Yani No 15, Bekasi 17141. 

 

1.4 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal pelaksaan kerja praktek ini di lakukan selama 2 bulan, Mulai dari 1 

September s/d 31 Oktober 2016, pada jam kerja mulai pukul 08.00 sampai 

dengan pukul 17.00 Wib. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh hasil penulisan yang jelas, maka penulisan laporan 

kerja praktek disusun secara sistematika: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang,Tujuan kerja praktek,Lokasikerja praktek,Jadwal 

pelaksaan kerja praktek dan Sistematika penulisan. 

BAB II Gambaran Umum Perusahaan 

Bab ini berisi tentang sejara singkat perusahaan, perkembangan perusahaan, 

Struktur organisasi, kepegawaian, waktu kerja dan kesejahteraan pegawai. 

BAB III Tinjauan Pustaka 

Merupakan bagian yang menguraikan landasan teori-teori yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas, yang terdiri dari : Tinjauan manajemen sumber 

daya manusia, Konsep Kinerja,Teori - teori kepuasan kerja, faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, pengukuran kepuasan kerja, hubungan 

kepuasan kerja,respon terhadap ketidakpuasan kerja, manfaat analisis 

kepuasan kerja, hasil penelitian yang relevan, kerangka piker, pertanyaan kerja 

praktek. 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini berisi data awal yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang akan 

dibahas pada bagian analisa 
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BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari analisia dan saran yang diberikan oleh 

penyususun kerja praktek. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebuah bank pemerintah 

di indonesia. PT BNI dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang saat ini di 

jabat oleh Achmad Baiquni. 

PT BNI adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. 

Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini PT BNI 

mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. PT BNI juga 

mempunyai unit perbankan syariah. 

PT Bank Negara Indonesia didirikan dan dipersiapkan pada tahun 1946 

menjadi Bank Sirkulasi atau Bank Sentral yang bertanggung jawab 

menerbitkan dan mengelola mata uang Republik Indonesia. Beberapa bulan 

setelah pendiriannya, PT Bank Nega Indonesia mulai mengedarkan alat 

pembayaranresmi pertama yaitu Oeang Republik Indonesia atau ORI. 

Pada tahun 1955, peran PT. Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank 

pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank 

devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status PT. Bank 

Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara 

yuridis melalui Undang-Undang Darurat No. 2 tahun 1955. Di tahun yang 

sama PT. Bank Negara Indonesia membuka cabang pertamanya di luar 

negeri, yaitu di Singapura. 
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2.2 Ruang Lingkup Perusahaan 

PT. Bank Negara Indonesia (PT. BNI) melakukan berbagai upaya untuk 

terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Bagian dari komitmen PT. BNI 

untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan adalah dengan 

menggunakan BNI iCons (Integrated and Centralized System) sebagai sistem 

perbankan utama (core banking system) sejak 2005. PT. BNI menjadi salah 

satu Bank dengan sistem teknologi perbankan tercanggih yang mampu 

mengoptimalkan pengendalian dan efisiensi. 

BNI iCons dapat menangani lebih dari 8,5 juta transaksi rekening dan 

memproses rata-rata 2,8 juta transaksi per hari dengan waktu proses kurang 

dari satu detik per transaksi. Untuk menjamin kelangsungan aktivitas 

operasional dari kemungkinan terjadinya gangguan terhadap sistem utama. 

PT. BNI telah membangun fasilitas Disaster Recovery Site (DRS) di tempat 

yang aman dan terlindung. Fasilitas ini dilengkapi dengan perangkat 

cadangan untuk sistem perbankan secara menyeluruh, termasuk untuk RTGS 

(Real Time GrossSettlement), SWIFT (Switching Facilities) dan pengolahan 

kartu kredit, sertaterutama untuk iCons. DRS ditangani oleh tenaga ahli yang 

kompeten untuk menjamin agar aktivitas operasional dapat tetap berlangsung 

pada saat terjadinya kegagalan pada sistem utama. 

Upaya PT. BNI untuk memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan 

keuangan konsumen tidak berhenti pada peningkatan layanan nasabah 

semata, namun juga tercermin pada pengembangan produk keuangan 

konsumen, baik produk simpanan maupun pinjaman. Beberapa produk 
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simpanan nasabah yang menjadi ungulan PT. BNI antara lain BNI Taplus, 

BNI Taplus Utama, BNI Haji dan BNI TKI serta rekening BNI Giro. 

 

2.3 Visi, Misi dan Budaya Kerja PT. Bank Negara Indonesia  

Dibawah ini akan diuraikan visi dan misi PT. Bank Negara Indonesia, antara 

lain : 

1. Visi PT. Bank Negara Indonesia  

Menjadi bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan 

kinerja. Pernyataan misinya adalah menjadi bank kebanggaan nasional 

yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen 

pasar korporasi, komersial dan konsumer. 

 

2. Misi PT. Bank Negara Indonesia  

A. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah 

kepada seluruh nasabah dan selaku mitra pillihan utama (the bank 

choice).  

B. Meningkatkan nilai investasi yang unggul bagi investor.  

C. Menciptakan kondisi terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk 

berkarya dan berprestasi.  

D. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungan sosial.  

E. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola perusahaan 

yang baik.  
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3. Budaya Kerja PT. Bank Negara Indonesia  

”PRINSIP 46” merupakan tuntutan perilaku insan PT. BNI yang terdiri 

dari 4 nilai budaya kerja, yaitu: 

A. Profesional 

B. Integritas  

C. Orientasi pelanggan  

D. Perbaikan tiada henti  

 

4. Enam nilai perilaku utama insan PT. Bank Negara Indonesia: 

A. Meningkatkan kompetensi dan memberikan hasil terbaik  

B. Jujur, tulus dan ikhlas  

C. Disiplin, konsisten dan bertanggungjawab  

D. Memberikan layanan terbaik melalui kemitraan yang sinergis  

E. Senantiasa melakukan penyempurnaan  

F. Kreatif dan inovatif  

 

2.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia Cabang Sutomo Medan 

berbentuk lini, fungsional dan staff. Adapun yang dimaksud lini, fungsional 

dan staff adalah bahwa organisasi dibagikan menjadi area bagian-bagian atau 

unit-unit berdasarkan fungsinya dan bertanggung jawab kepada atasannya, 

dimana fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dan dibantu oleh staff-staff 

yang memberi masukan kepada pimpinan tentang bidang tugasnya. 
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Gambar dari struktur organisasi untuk PT. Bank Negara Indonesia 

Cabang Bekasi dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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2.5 Tugas dan Wewenang 

PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi memiliki pembagian tugas, 

wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing. 

Tugas dan Wewenang pembagian kerja tersebut yaitu: 

1. Pimpinan Cabang  

Pimpinan cabang bertugas dan bertanggung jawab dalam memimpin PT. 

Bank Negara Indonesia Cabang Sutomo Medan.  

2. Branch Quality Assurance (BQA) 

Branch Quality Assurance bertugas sebagai penasihat dan pengawas 

internalPT. Bank Negara Indonesia Cabang Sutomo Medan agar kualitas 

dari kantor layanan cabang dapat terjaga.  

3. Penyelia Bidang Penjualan Cabang  

Penyelia bidang penjualan cabang hanya terdiri dari satu unit yaitu 

marketing (penjualan) bertugas menjual produk dan jasa dari PT. BNI, 

melakukan penelitian potensi ekonomi, menyusun peta bisnis regional, dan 

memberikan masukan untuk pengembangan produk dan jasa.  

4. Pemimpin Bidang Pembinaan Kantor Layanan (PBY)  

Ada beberapa bagian dari bidang pemimpin kantor layanan yang meliputi 

penyelia bidang administrasi dan umum, penyelia administrasi cabang 

(ASC), pemimpin kantor layanan dan kantor kas. Adapun tugas dari 

ketiganya sebagai berikut : 

a. Penyelia Bidang Administrasi dan Umum  

tugas dari bidang administrasi dan umum adalah sebagai berikut: 

 Mengelola adiministrasi laporan dan keuangan kantor layanan.  
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 Mengelola administrasi transaksi dalam negeri dan kliring kantor 

layanan. 

 Mengelola aktifitas administrasi perkreditan  

 Mengelola logistik cabang utama dan kantor layanan  

 Menyelenggarakan administrasi umum  

 Mengelola kepegawaian kantor layanan  

 

b. Penyelia Administrasi Cabang (ASC)  

Memiliki tugas mengelola administrasi keuangan cabang, mengelola 

administrasi transaksi dan kliring, mengelola administrasi kredit 

(khususnya untuk Booking Office, dan Multifinance KSN), mengelola 

logistik, menyelenggarakan administrasi umum, mengelola 

kepegawaian, dan mengkompilasi tindak lanjut hasil temuan Audit 

Kantor Layanan (KLN) ke Kantor Cabang Utama (KCU).  

 

c. Kantor Layanan dan Kantor Kas  

Bertugas melayani informasi mengenai produk/jasa Bank, melayani 

semua jenis transaksi kas, tunai dan pemindahan, melayani transaksi 

produk jasa layanan dan penukaran valuta asing, mengelola transaksi 

dana dan jasa, dan mengelola administrasi surat dan dokumen yang 

masuk.  

 

d. Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah (PBN)  

Bidang pelayanan nasabah terbagi menjadi dua bagian meliputi 
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pelayanan uang tunai (PUT) dan pelayanan nasabah (PNC). Adapun 

tugas dari kedua jabatan tersebut sebagai berikut : 

 Pelayanan Uang Tunai (PUT)  

Bertugas melayani semua jenis transaksi kas/tunai dan     

pemindahan melayani kegiatan eksternal payment point dan 

mengelola kas ATM.  

 Pelayanan Nasabah (PNC)  

Bertugas mengelola transaksi produk dana (giro, tabungan, 

deposito, simponi, dan lain-lain), melayani penerbitan kartu, 

melayani transaksi pencairan bunga deposito, melayani 

informasi transaksi produk dana, jasa dan kredit, melayani 

transaksi kiriman uang, melayani nasabah custodian, melayani 

transaksi layanan, mengelola sistem penerimaan antrian 

nasabah, dan mengelola pelaksanaan layanan untuk 

kenyamanan nasabah.  

 

2.6 Jam Kerja 

Berdasarkan surat perjanjian bersama PT. BNI-SP BNI No. DIR/063 dan 

No. PKB-035/DPP-SP Bank BNI/2004 tanggal 10 Agustus 2004, jam 

kerjakaryawan PT. Bank Negara Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Jam Kerja Karyawan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi 

 

Pegawai Non 

Administrasi (PNA) 

dan Supir

PNA dan Supir selesai antar jemput Pemimpin :

Hari Senin - Kamis : Pukul 07.00 - 16.00

Hari Jumat : Pukul 06.30 - 15.30

Supir Antar Jemput Pemimpin :

Hari Senin - Jumat : Pukul 06.30 - 15.30

Istrirahat : Pukul 11.30 - 13.00

Karyawan Ketentuan Jam Kerja

 Jenjang Assisten Ke 

Atas 

Hari Senin - Kamis : Pukul 08.00 - 17.00

Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00

Hari Jumat : Pukul 07.30 - 17.00

Istirahat : Pukul 11.30 - 13.00

 

Sumber: PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bekasi 

2.7 Produk  

PT. Bank Negara Indonesia memiliki beberapa jenis produk keuangan 

yang dapat dibedakan atas beberapa jenis, diantaranya adalah yang 

diperuntukkanbagi individual. Produk-produk dari PT. BNI antara lain 

sebagai berikut : 

a. Taplus Utama 

Taplus Utama merupakan simpanan masyarakat secara perorangan 

dalam bentuk valuta rupiah yang transaksi penyetoran dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui teller dan fasilitas 

melalui ATM maupun phoneplus. 
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Keunggulan dari taplus utama ini adalah:  

1. Memperoleh manfaat ganda yaitu bunga yang lebih tinggi, nasabah 

mendapat jaminan asuransi kecelakaan diri sebesar saldo tabungannya. 

2. Mendapatkan Kartu plus Utama yang berfungsi sebagai penarikan uang 

tunai di ATM BNI sampai dengan Rp.10 juta/hari, penarikan di ATM 

berlogo Cirrus di dalam/luar negeri dan belanja di merchant yang berlogo 

Maestro di seluruh dunia.  

3. Menyetor dan mengambil uang dapat dilakukan di semua cabang PT. BNI. 

4. Menggunakan taplus utama untuk pembayaran telepon/handphone, listrik, 

air, kartu kredit dan kewajiban lainnya melalui PT. BNI.  

5. Mendapatkan fasilitas phoneplus PT. BNI secara otomatis.  

 

b. BNI TAPENAS  

BNI TAPENAS yaitu simpanan berjangka untuk investasi dana 

pendidikan anak dengan manfaat asuransi yang diperuntukkan bagi 

nasabah perorangan.  

Manfaat dari BNI TAPENAS adalah :  

1. Mendapatkan kepastian dana untuk pendidikan anak sesuai rencana, 

walaupun sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada orang tuanya.  

2. Meningkatkan kedisiplinan dalam menabung.  

3. Mendapatkan manfaat asuransi secara cuma-cuma.  

4. Mendapat bunga tinggi untuk sarana investasi.  
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c. BNI Dollar  

BNI Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang memiliki nilai 

tukar lebih stabil dan aman dari risiko turunnya nilai rupiah serta memberi 

kemudahan dalam bertransaksi.  

Keuntungan menggunakan BNI Dollar ini adalah:  

1. Mendapatkan suku bunga menarik dan dihitung atas dasar saldo harian 

sehingga lebih menguntungkan.  

2. Mendapatkan biaya administrasi bulanan yang sangat ringan untuk benefit 

yang diperoleh.  

3. Menyetorkan uang secara tunai dalam pecahan USD 100 dengan total 

setoran maksimal USD 50,000 per hari bebas biaya.  

4. Mendapatkan fasilitas jaminan asuransi kecelakaan diri gratis sehingga 

nasabah akan merasa semakin nyaman dan tenang karena secara otomatis 

dilindungi asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan:  

5. Mendapatkan 100% dari saldo atau maksimal USD 100,000 untuk cacat 

tetap total atau meninggal dunia.  

6. Mendapatkan persentase tertentu dari saldo untuk cacat tetap sebagian.  

7. Mendapatkan 10% dari saldo atau maksimal USD 1,000 untuk rawat inap.  

8. Memperoleh kredit BNI Instan dengan menggunakan BNI Dollar.  

 

d. BNI Giro  

BNI Giro adalah produk simpanan yang dapat ditarik kapan saja.  
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Penarikan dapat menggunakan cek dan giro, surat perintah pembayaran 

atau pemindah bukuan, jenisnya dapat berupa rupiah dan valuta asing. 

Adapun manfaat BNI Giro adalah:  

1. Jasa giro dihitung atas dasar saldo harian.  

2. Giro dapat dibuka atas nama perorangan maupun perusahaan.  

3. Giro dapat dibuka dalam mata uang rupiah maupun valas sesuai dengan 

kebutuhan bisnis.  

4. Nasabah dapat menentukan waktu pengiriman rekening koran (harian, 

mingguan, bulanan).  

5. Tersedia pilihan rekening gabungan atau joint account.  

Sedangkan kemudahan dan keuntungan BNI Giro adalah : 

1. Penarikan dapat menggunakan Cek/BG, perintah pembayaran lainnya 

pemindah bukuan dan ATM (khusus giro perorangan IDR).  

2. Penyetoran tunai bank notes USD ke rekening giro valas USD hingga 

USD 50,000 per hari dalam denominasi USD 100 bebas biaya.  

3. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, 

baik mata uang Rupiah, USD maupun mata uang lainnya.  

4. Pentransaksian secara on-line.  

5. Dukungan lebih dari 920 kantor Cabang on-line dan lebih dari 2.300 BNI 

ATM.  

6. Dilengkapi dengan Intercity Clearing, sehingga memudahkan nasabah 

untuk bertransaksi bisnis antar wilayah.  

e. BNI SIMPONI  

Produk BNI SIMPONI (Simpanan BNI) adalah layanan program 
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 pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. 

BNI dan bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat apapun profesinya, 

baik sebagai pegawai negeri, karyawan BUMN / BUMD, perusahaan 

swasta ataupun yang berprofesi sebagai notaris, akuntan, dokter, pedagang, 

konsultan, petani maupun mahasiswa dan sebagainya.  

Produk BNI SIMPONI terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: 

1. Pensiun Normal  

Pensiun diberikan kepada nasabah pada saat mencapai usia pensiun yang 

ditetapkan peserta pada awal masa kepesertaan.  

2. Pensiun dipercepat  

Pensiun diberikan kepada nasabah yang minimal berusia 10 (sepuluh) 

tahun sebelum usia pensiun normal dan berhenti dari kepesertaan. 

3. Pensiun ditunda  

Pensiun diberikan kepada peserta yang berhenti kepesertaannya sebelum 

usia pensiun dipercepat.  

4. Pensiun Cacat  

Pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat tetap dan 

tidak dapat melanjutkan iurannya. 

5. Pensiun Meninggal  

Pensiun karena peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun normal, 

manfaat pensiun dibayarkan kepada janda/duda atau ahli waris peserta 

Keuntungan dari produk BNI SIMPONI adalah: 

1. Dapat membayar iuran secara fleksibel, baik jumlah maupun  
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frekuensinya.  

2. Iuran yang disetorkan berikut hasil pengembangannya mendapat 

fasilitas pajak ( pajak ditunda ) selama dalam masa kepesertaan.  

3. Dapat menentukan arahan investasi dananya, serta memperoleh "return 

yang optimal".  

4. Dengan penghasilan yang terbatas nasabah berpeluang memperoleh 

pembayaran manfaat pensiun secara berkala bulanan seumur hidup.  

5. Dana peserta akan dikembangkan dan hasil pengembangannya 

diperhitungkan secara harian. 

 

f. BNI deposito  

BNI Deposito merupakan simpanan yang aman, menguntungkan dan 

pencairannya bergantung kesepakatan. Jenisnya dapat berupa rupiah dan 

valuta asing. Adapun manfaat BNI deposito ini adalah:  

1. Mendapat bunga secara berkala.  

2. Memberikan kepastian untuk memupuk dana perusahaan/pribadi  

3. Dapat digunakan sebagai agunan kredit.  

4. Sangat tepat untuk jaminan masa depan perusahaan, keluarga ataupun ahli 

waris  

5. Aman karena tidak dapat dicairkan oleh orang lain tanpa surat kuasa 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Deskripsi Teori 

3.1.1 Tinjauan Manajemen Sumber Daya Manusia 

A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manuasi (MSDM) 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan aset yang 

sangat penting bagi suatu organisasi. Manusia merupakan kunci pokok 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, perlu 

adanya usaha suatu perusahaan untuk memberi bimbingan, motivasi, dan 

mengevaluasi terhadap pegawai, sehingga tercipta sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

MSDM merupakan salah satu bidang manajemen untuk  membentuk 

tenaga kerja yang efektif dan efisien. Pada umumnya kegiatan-kegiatan di 

bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 

dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Dilihat dari sisi pekerjaan, 

kegiatan-kegiatan terdiri atas analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. 

Namun apabila dilihat dari sisi pekerja, kegiatan- kegiatan terdiri atas 

pengadaan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan 

pengembangan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja 

(Mutiara S. Panggabean 2002: 15). 

Pada dasarnya prinsip SDM adalah satu-satunya sumber daya yang 

sangat menentukan organisasi. Oleh karena itu, maka eksistensi SDM 
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dalam organisasi sangat kuat untuk mencapai kondisi yang lebih baik 

maka perlu adanya manajemen terhadap SDM secara memadai sehingga 

terciptalah SDM yang berkualitas, loyal, dan berprestasi. MSDM 

merupakan usaha untuk mengerahkan dan mengelola sumber daya 

manusia di dalam organisasi agar mampu berpikir dan bertindak 

sebagaimana yang diinginkan oleh organisasi (Sulistyani & Rosidah, 

2003: 10). 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2013:10), “manajemen sumber daya 

manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat”. Soekidjo Notoatmodjo (2003:16) 

menyatakan bahwa “sumber daya manusia adalah seni untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan- 

kegiatan sumber daya manusia atau karyawan, dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi”. Pendapat lain dikemukakan oleh Hadari Nawawi 

(2005: 40) bahwa terdapat tiga pengertian sumber daya manusia, yaitu: 

a. Sumber Daya Manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan 

organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau 

karyawan). 

b. Sumber Daya Manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya 

c. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan aset  dan 

berfungsi sebagai modal (non material/non financial) di dalam 

organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) 
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secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  manajemen  yang   berkaitan 

dengan pengelolaan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia untuk 

mencapai tujuan organisasi. Unsur MSDM adalah manusia yang 

merupakan tenaga kerja/karyawan pada perusahaan. Manusia selau 

berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena 

manusia manjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan 

organisasi. Maka, MSDM mengatur karyawan sedemikian rupa sehingga 

terwujud tujuan perusahaan, kepuasan karyawan, dan masyarakat.  

B. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia saling mempengaruhi 

satu sama lain. Apabila terdapat ketimpangan dalam salah satu fungsi 

maka akan berpengaruh terhadap fungsi yang lain. Fungsi- fungsi 

manajemen sumber daya manusia tersebut ditentukan oleh 

profesionalisme departemen sumber daya manusia yang ada di dalam 

perusahaan, sepenuhnya dapat dilakukan untuk membantu pencapaian 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Menurut pendapat Edy 

Sutrisno (2011: 9) fungsi MSDM meliputi: 

1) Perencanaan 

2) Pengorganisasian 

3) Pengarahan dan pengadaan 

4) Pengendalian 

5) Pengembangan 
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6) Kompensasi 

7) Pengintegrasian 

8) Pemeliharaan 

9) Kedisiplinan 

10) Pemberhentian 

Secara umum, fungsi-fungsi operasional sumber daya manusia 

mencakup pengadaan, pengembangan, perencanaan dan    pengembangan 

karier, penilaian prestasi, kompensasi (gaji, insentif, dan kesejahteraan), 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemutusan hubungan kerja. 

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diarahkan pada pemaksimalan dan 

pemanfaatan karyawan dalam merealisasikan pencapaian tujuan dengan 

memperhatikan keinginan karyawan. 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu sistem yang terdiri dari 

berbagai macam kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa berdiri 

sendiri, melainkan di antara satu dengan lainnya saling mempengaruhi 

dan saling memerlukan. Dalam melaksanakan kegiatan dalam tugas 

operasional seorang manajer juga mempunyai fungsi operasional. 

Pendapat lain mengenai fungsi operasional sumber daya manusia adalah 

menurut Mutiara S. Panggabean (2002: 15) yang terdiri dari: 

1) Pengadaan tenaga kerja 

2) Pengembangan karyawan 

3) Perencanaan dan pengembangan karier 

4) Penilaian prestasi kerja 

5) Kompensasi 
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6) Keselamatan dan kesehatan kerja 

7) Pemutusan hubungan kerja 

 

Pada kegiatan pengadaan tenaga kerja terdiri dari analisis pekerjaan, 

perencanaan tenaga kerja, penarikan tenaga kerja, dan seleksi. Sasaran 

dari pengadaan adalah untuk memperoleh sumber daya manusia dalam 

jumlah dan kualifikasi yang tepat bagi organisasi. Selanjutnya pada 

pengembangan karyawan terdiri atas kegiatan orientasi, pelatihan, dan   

pendidikan.   Kegiatan   perencanaan   dan   pengembangan   karier 

merupakan proses seseorang memilih tujuan karier dan mengenali cara 

untuk mencapainya kemudian perusahaan memberikan kecakapan dan 

pengalaman yang layak ketika dibutuhkan. Selain hal tersebut fungsi 

operasional sumber daya manusia adalah penilaian prestasi kerja yang 

berarti suatu proses yang ditujukan untuk memperoleh informasi tentang 

kinerja karyawan. Kompensasi juga termasuk dalam fungsi operasional 

sumber daya manusia, kompensasi merupakan segala bentuk 

penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas 

kontribusi yang diberikan untuk perusahaan. Perusahaan juga 

memberikan perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja dan 

fasilitas kesehatan. Selanjutnya sampai pada proses pemutusan  hubungan 

kerja juga menjadi fungsi operasional sumber daya manusia. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dipaparkan di atas dapat ditarik 

kesimpulan fungsi sumber daya manusia mencakup kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan- 
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kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan 

hubungan kerja. 

 

3.1.2 Tinjauan Kepuasan Kerja 

A.   Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan bentuk perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Dengan 

demikian kepuasan kerja merupakan aspek yang penting yang harus 

dimiliki oleh seorang karyawan, mereka dapat berinteraksi dengan 

lingkungan kerjanya sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik 

dan sesuai tujuan perusahaan. 

Menurut Suwarno dan Donni Juni Priansa (2011: 263), “kepuasan 

kerja adalah cara individu merasakan pekerjannya yang dihasilkan dari 

sikap individu tersebut terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam 

pekerjaan”. Pemahaman serupa juga dikemukakan oleh Wibowo    (2011: 

501) yaitu “kepuasan kerja adalah derajat positif atau negatifnya perasaan 

seseorang mengenai berbagai segi tugas-tugas pekerjaan, tempat kerja dan 

hubungan dengan sesama pekerja”. 

Hani Handoko (2000: 193) berpendapat bahwa “kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan 

mana para karyawan memandang pekerjaan mereka”. Perasaan tersebut 

merupakan cermin dari penyesuaian antara apa yang diperoleh dengan apa 

yang diharapkan. 
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Sementara menurut Malayu S.P Hasibuan (2013: 202), “kepuasan 

kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai 

pekerjannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan 

prestasi kerja”. Sedangkan pendapat lain tentang kepuasan kerja 

dikemukakan oleh Susilo  Martoyo (2007: 141), yaitu: 

Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosional karyawan dimana 

terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja 

karyawan dari perusahaan/ organisasi dengan tingkat nilai balas  jasa 

yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. 

Balas jasa adalah imbalan yang diberikan pada karyawan atas jasa dan 

prestasi yang telah diberikan untuk perusahaan. Balas jasa dapat berupa 

finansial maupun nonfinansial. Apabila kepuasan kerja terjadi maka 

karyawan menunjukkan sikap positif terhadap segala pekerjaan yang 

menjadi tugasnya dalam lingkungan kerja. 

Kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan pada umumnya 

tercermin dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala 

sesuatu yamg dihadapi ataupun yang ditugaskan kepadanya di  

lingkungan kerja. Sebaliknya apabila kepuasan kerja tidak tercapai maka 

dapat berakibat buruk terhadap perusahaan. Akibat buruk itu dapat  

berupa kemalasan, kemangkiran, mogok kerja, pergantian tenaga kerja 

dan akibat buruk yang merugikan lainnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian kepuasan kerja, 

maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah cara individu 

merasakan pekerjaan yang dihasilkan dari sikap individu tersebut 
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terhadap berbagai aspek yang terkandung dalam pekerjaan. 

B. Teori Kepuasan Kerja 

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat 

sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa 

orang yang lain. Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan 

orang terhadap kepuasan kerja. Ada beberapa teori tentang kepuasan 

kerja. 

Menurut Veithzal Rivai (2010: 856-857), pada dasarnya teori-teori 

tentang kepuasan kerja yang lazim dikenal ada tiga macam yaitu: 

1. Teori ketidaksesuaian (Discrepancy theory) 

 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung 

selisih antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang 

dirasakan. Apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang 

diinginkan, maka orang akan menjadi lebih puas lagi, sehingga 

terdapat discrepancy, tetapi merupakan discrepancy yang positif. 

Kepuasan kerja seseorang tergantung pada selisih antara sesuatu 

yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang dicapai. 

2. Teori keadilan (Equity theory) 

 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak 

puas, tergantung pada ada atau tidaknya keadilan (equity) dalam 

suatu situasi, khususnya situasi kerja. Menurut teori ini komponen 

utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan 

ketidakadilan. Setiap orang akan membandingkan rasio input hasil 

dirinya dengan rasio input hasil orang lain. Bila perbandingan itu 
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dianggap cukup adil, maka karyawan akan merasa puas. Bila 

perbandingan itu tidak seimbang tetapi menguntungkan bisa 

menimbulkan kepuasan, tetapi bisa pula tidak. Tetapi bila 

perbandingan itu tidak seimbang akan timbul ketidakpuasan. 

3. Teori dua faktor (Two factor theory) 

 

Menurut teori ini kepuasan dan ketidakpuasan kerja merupakan hal 

yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 

bukan suatu variabel yang kontinu. Teori ini  merumuskan 

karakteristik pekerjaan menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau 

motivator dan dissatisfies. Satisfies ialah faktor-faktor atau situasi 

yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja yang terdiri dari: 

pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan untuk 

berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. 

Dissatisfies (hygiene factors) adalah faktor-faktor yang menjadi 

sumber ketidakpuasan, terdiri dari: gaji/upah, pengawasan, hubungan 

antarpribadi, kondisi kerja dan status. 

Dalam suatu pekerjaan karyawan cenderung lebih menyukai 

pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk 

menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menawarkan 

beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik mengenai betapa baik 

mereka bekerja. Pendapat lain mengenai teori kepuasan kerja dijelaskan 

menurut Wibowo (2011: 503) sebagai berikut: 
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1. Two-Factor Theory 

Teori dua faktor merupakan teori kepuasan kerja yang menganjurkan 

bahwa satisfaction (kepuasan) dan dissatisfaction (ketidakpuasan) 

merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu 

motivators dan hygiene factors. 

2. Value Theory 

Menurut konsep teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan 

dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. 

Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas. Semakin 

sedikit mereka menerima hasil, akan kurang puas. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kepuasan kerja pada 

dasarnya hal yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat 

kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku 

pada dirinya. Makin tinggi penilaian pada kegiatan didasarkan sesuai 

dengan keinginan individu maka semakin tinggi kepuasan terhadap 

kepuasannya tersebut. Dengan demikian kepuasan merupakan evaluasi 

yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikap  senang/tidak 

senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. 

 

C. Faktor – Faktor Yang Mempengarui Kepuasan Kerja 

Kepuasan merupakan sebuah hasil yang dirasakan oleh karyawan. 

Apabila karyawan puas dengan pekerjaannya, maka ia akan bertahan 

untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan pada 
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dasarnya secara praktis dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu 

faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang 

berasal dari diri pegawai dan dibawa oleh setiap pegawai sejak mulai 

bekerja ditempatnya bekerja. Sedangkan faktor ekstrinsik menyangkut 

hal-hal yang berasal dari luar diri pegawai antara lain kondisi fisik 

lingkungan kerja, interaksinya dengan pegawai lain, sistem penggajian 

dan lainnya. 

Pemahaman di atas sesuai dengan pendapat yang  dikemukakan oleh 

Anwar Prabu (2004: 120), faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja adalah: 

1. Faktor pegawai, yaitu kecerdasan (IQ), kecakapan khusus, umur, jenis 

kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, 

kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi dan sikap kerja. 

2. Faktor pekerjaan, yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat 

(golongan), kedudukan, mutu pengawasan, jaminan financial, 

kesempatan promosi jabatan, interaksi social, dan hubungan kerja. 

Banyak faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-

faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada 

karyawan bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Karyawan 

satu dengan yang lain akan memiliki faktor yang berbeda yang akan 

mempengaruhi kepuasan kerjanya. Menurut Susilo Martoyo (2007: 156) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seseorang adalah: 

1) Tingkat absensi karyawan 

2) Perputaran (turnover) tenaga kerja 
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3) Semangat kerja 

4) Keluhan-keluhan 

5) Masalah-masalah personalia yang vital lainnya 

Tingkat absensi karyawan dapat menjadi faktor penyebab kepuasan 

kerja karena apabila karyawan tidak puas dalam bekerja dapat 

mengakibatkan karyawan menjadi malas berangkat ke kantor sehingga 

tingkat absensi menjadi tinggi. Karyawan kurang semangat dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya hasil kerja menjadi tidak 

maksimal.  Berawal  dari  melakukan  pekerjaan  yang  kurang   semangat 

kemudian malas berangkat ke kantor pada akhirnya hal tersebut dapat 

menjadikan karyawan berkeinginan untuk pindah kerja. 

Sedangkan menurut pendapat Gilmer (Moch. As’ad 1995: 114) 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai  

berikut: 

1) Kesempatan untuk maju. 

2) Keamanan kerja. 

3) Gaji. 

4) Manajemen kerja. 

5) Kondisi kerja. 

6) Pengawasan (supervisi). 

7) Faktor intrinsik dari pekerjaan. 

8) Komunikasi. 

9) Aspek sosial dalam pekerjaan. 

10) Fasilitas. 
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Keinginan dan motivasi seseorang bersumber dari berbagai macam 

dorongan baik dari dalam maupun dari luar. Agar lebih mengerti alasan 

seseorang bertindak dalam mencapai tujuannya terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi perilakunya. Semua faktor-faktor tersebut tidak 

seluruhnya mempengaruhi setiap individu, tetapi dapat pula hanya 

sebagian dan intensitasnya dalam setiap individu juga berbeda-beda. 

Menurut pendapat Moch. As’ad (1995: 115), faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja antara lain: 

1. Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketrentaman kerja, sikap 

terhadap kerja, perasaan kerja. 

2. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik 

lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaaan, 

pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, kesehatan 

pegawai. 

3. Faktor financial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan  

serta  kesejahteraan  pegawai,   yang  meliputi    sitem penggajian, 

jaminan social, besarnya tunjangan, fasilitas yang diberikan, promosi 

dan lain-lain. 

4. Faktor social merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi 

social baik antara sesame karyawan, dengan atasannya, maupun 

karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. 
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Pendapat lain dikemukakan oleh Brown & Ghiselli (Edy Sutrisno 

2011: 79), bahwa ada lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja 

yaitu: 

1. Kedudukan 

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja pada 

pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada mereka 

yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi 

justru perubahan dalam tingkat pekerjaanlah yang memengaruhi 

kepuasan kerja. 

2. Pangkat 

Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat atau golongan, 

sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukam tertentu pada 

orang yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit 

banyaknya akan dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan 

terhadap kedudukan yang baru itu akan mengubah perilaku dan 

perasaannya. 

3. Jaminan finansial dan sosial 

Finansial dan jaminan social kebanyakan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

4. Mutu pengawasan 

Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting 

artinya dalam menaikkan produktivitas kerja. Kepuasan dapat 

ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan 
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kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya 

merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja. 

Seorang karyawan akan merasa puas dalam bekerja apabila tidak 

terdapat perbedaan atau selisih antara apa yang dikehendaki karyawan, 

dengan kenyataannya yang mereka rasakan. Apabila yang dirasakan dan 

diperoleh lebih besar dari apa yang menurut mereka harus ada, maka 

terjadi tingkat kepuasan yang makin tinggi. Sebaliknya, apabila 

kenyataannya yang dirasakan lebih rendah dari apa yang menurut  mereka 

harus ada, maka telah terjadi ketidakpuasan karyawan dalam bekerja. 

Menurut Robbins (Zainur Roziqin 2010:73) faktor yang mendorong 

kepuasan kerja adalah sebagai berikut: 

1) Kerja yang secara mental menantang 

2) Ganjaran yang pantas 

3) Kondisi kerja yang mendukung 

4) Rekan kerja yang mendukung 

5) Kesesuaian Kepribadian pekerjaan 

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang disampaikan di atas maka dapat 

disimpulkan kepuasan kerja yang dirasakan setiap orang sangat berbeda 

ada banyak aspek yang mempengaruhinya. Beberapa aspek tersebut sangat 

penting guna menunjang tercapainya kepuasan kerja. Adanya pemenuhan 

kebutuhan yang dimiliki seseorang berdampak pada pencapaian nilai kerja 

seseorang atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya. 
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d. Pengukuran Kepuasan Kerja 

Tingkat kepuasan kerja karyawan dapat diketahui dengan cara 

mengukur kepuasan kerja karyawan tersebut. Pengukuran kepuasan kerja 

dapat berguna sebagai penentuan kebijakan organisasi. Wibowo (2011: 

511-512) menunjukkan adanya tiga cara untuk melakukan pengukuran 

kepuasan kerja, yaitu: 

1. Rating Scales Kuesioner 

Rating scales dan kuesioner merupakan pendekatan pengukuran 

kepuasan kerja yang paling umum dipakai dengan menggunakan 

kuesioner dimana rating scales secara khusus disiapkan. Dengan 

menggunakan ini, orang menjawab pertanyaan yang memungkinkan 

nereka melaporkan reaksi mereka pada pekerjaan mereka. 

2. Critical incidents 

Disini individu menjelaskan kejadian yang menghubungkan pekerjaan 

mereka yang mereka rasakan terutama memuaskan atau tidak 

memuaskan. 

3. Interviews 

Interview merupakan prosedur pengukuran kepuasan kerja dengan 

melakukan wawancara tatap muka dengan pekerja. Hal ini dilakukan 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara berhati-hati kepada pekerja 

dan mencatat jawabannya secara sistematis. 

Pengukuran faktor kepuasan kerja dapat digunakan Job Descriptive Index 

(JDI), menurut Luthans (Husein Umar 2010: 38) ada lima, yaitu: 
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1) Pembayaran, seperti gaji dan upah. 

2) Pekerjaan itu sendiri. 

3) Promosi Pekerjaan. 

4) Kepenyeliaan (supervisi). 

5) Rekan kerja. 

Pengukuran kepuasan kerja seseorang bisa dilihat dari besarnya  gaji 

atau upah yang diterima, tetapi gaji bukan satu-satunya yang menjadi 

ukuran kepuasan kerja seseorang. Hal lain yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran kepuasan kerja adalah hubungan dengan atasan atau rekan kerja, 

pengembangan karier, dan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Sementara itu, untuk mengukur kepuasan kerja seorang karyawan 

menurut Veithzal Rivai (2010: 860) adalah menggunakan: 

1) Isi pekerjaan, penampilan tugas pekerjaan yang actual dan sebagai   

kontrol terhadap pekerjaan 

2) Supervisi 

3) Organisasi dan manajemen 

4) Kesempatan untuk maju 

5) Gaji dan keuntungan dalam bidang financial lainnya seperti adanya 

insentif 

6) Rekan kerja 

7) Kondisi pekerjaan 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pengukuran terhadap 

kepuasan kerja pegawai dalam organisasi dapat memberikan manfaat, 
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khususnya untuk pimpinan organisasi. Pimpinan dapat memperoleh 

informasi berupa kumpulan perasaan, harapan, dan  kepuasan kerja 

pegawai yang bersifat dinamik (cepat berubah) sebagai langkah awal 

pimpinan untuk mengambil keputusan dalam menangani berbagai masalah 

kepegawaian yang ada dalam organisasi. 

e. Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Variabel Lain 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan variabel lain dapat bersifat positif 

atau negatif. Kekuatan hubungan mempunyai rentang dari lemah sampai 

kuat. Hubungan yang kuat menunjukkan bahwa manajer dapat 

memengaruhi dengan signifikan variabel lainnya dengan meningkatkan 

kepuasan kerja (Wibowo, 2011: 506-508). Beberapa korelasi kepuasan 

kerja adalah sebagai berikut : 

1. Motivasi. 

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Manajer secara 

potensial dapat meningkatkan motivasi pekerja melalui berbagai usaha 

untuk meningkatkan kepuasan kerja. 

2. Pelibatan kerja. 

Pelibatan kerja menunjukkan kenyataan dimana individu secara pribadi 

dilibatkan dengan peran kerjanya. Manajer didorong memperkuat 

lingkungan kerja yang memuaskan untuk mendorong keterlibatan kerja 

bekerja. 

3. Organizational citizenship behavior 

Organizational citizenship behavior merupakan perilaku pekerja diluar 
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dari apa yang menjadi tugasnya. 

4. Komitmen Organisasi. 

Komitmen organisasional mencerminkan tingkatan dimana individu 

mengidentifikasi dengan organisasi dan mempunyai komitmen terhadap 

tujuannya. Manajer disarankan meningkatkan kepuasan kerja dengan 

maksud untuk menimbulkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. 

Selanjutnya, komitmen yang lebih tinggi dapat memfasilitasi 

produktivitas lebih tinggi. 

5. Kemangkiran. 

Kemangkiran merupakan hal mahal dan manajer secara tetap mencari 

cara untuk menguranginya. Satu rekomendasi telah meningkatkan 

kepuasan kerja. Apabila rekomendasinya sah, akan terdapat korelasi 

negatif yang kuat antara kepuasan kerja dankemangkiran. Dengan kata 

lain, apabila kepuasan meningkat, kemangkiran akan turun. 

6. Turnover. 

Perputaran sangat penting bagi manajer karena  mengganggu 

kontinuitas organisasi. Dengan kekuatan tertentu, manajer disarankan 

untuk mengurangi perputaran dengan meningkatkan kepuasan kerja 

pekerja. 

7. Perasaan stres. 

Stres dapat berpengaruh sangat negatif terhadap perilaku organisasi dan 

kesehatan individu. Stres secara positif berhubungan dengan 

kemangkiran, perputaran, sakit jantung koroner, dan pemeriksaan virus. 

Diharapkan manajer berusaha mengurangi dampak negatif  stres 
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dengan memperbaiki kepuasan kerja. 

8. Prestasi kerja. 

Ada yang menyatakan bahwa kepuasan memengaruhi prestasi kerja 

lebih tinggi, sedangkan lainnya berpendapat bahwa prestasi kerja 

memengaruhi kepuasan. 

Sementara itu Sondang P. Siagian (2011: 295) menjelaskan  korelasi 

kepuasan kerja antara lain: 

1) Kepuasan kerja dan prestasi 

2) Kepuasan kerja dan kemangkiran 

3) Kepuasan kerja dan keinginan pindah 

4) Kepuasan kerja dan usia 

5) Kepuasan kerja dan tingkat jabatan 

6) Kepuasan kerja dan besar kecilnya organisasi 

 

Kepuasan kerja tidak selalu menjadi faktor motivasional yang kuat 

untuk berprestasi. Seorang karyawan yang puas belum tentu terdorong 

untuk berprestasi karena “kepuasannya” tidak terletak pada  

motivasinya,akan tetapi dapat terletak pada faktor-faktor lain, misalnya 

pada imbalan yang diperolehnya. Dapat pula terjadi bahwa seseorang 

merasa puas terhadap pekerjannya karena orang tersebut menyadari bahwa 

apa yang dicapainya sudah maksimal. Dalam situasi demikian karyawan 

berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin. 

Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli serta 

pengalaman banyak organisasi terlihat bahwa terdapat korelasi kuat antara 
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kepuasan kerja dengan tingkat kemangkiran. Karyawan yang tinggi tingkat 

kepuasan kerjanya akan rendah tingkat kemangkirannya. Sebaliknya 

karyawan yang rendah tingkat kepuasannya akan cenderung tinggi tingkat 

kemangkirannya. 

Tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya 

keinginan pindah kerja adalah ketidakpuasan pada tempat bekerja 

sekarang. Penyebab ketidakpuasan kerja beraneka ragam seperti 

penghasilan yang dirasa kurang memadai, kondisi kerja yang kurang 

memuaskan, hubungan yang tidak serasi dengan atasan maupun  bawahan, 

dan pekerja yang tidak sesuai. 

Kecenderungan yang sering terlihat adalah bahwa semakin lanjut usia 

karyawan, tingkat kepuasan kerjanya pun biasanya semakin tinggi. 

Sebaliknya bagi karyawan yang lebih muda usia, keinginan pindah akan 

lebih besar.  

Literatur mengenai jabatan memberi petunjuk bahwa semakin tinggi  

kedudukan  seseorang  dalam  suatu  organisasi,  pada    umumnya tingkat 

kepuasannya pun cenderung lebih tinggi pula. Dikaitkan dengan prospek 

promosi yang dimaksud ialah bahwa apabila seorang yang sudah 

menduduki jabatan tertentu, apalagi sudah berada pada tingkat manajerial 

melihat bahwa masih terdapat prospek yang cerah untuk menduduki 

jabatan yang lebih tinggi lagi, kepuasan kerjanya akan cenderung lebih 

besar.  

Besar kecilnya organisasi turut berpengaruh pada kepuasan kerja. 

Artinya, jika karena besarnya organisasi para karyawan “terbenam” dalam 



43  

 
 

masa pekerja yang jumlahnya besar sehingga jati diri dan identitasnya 

menjadi kabur. Oleh karena itu organisasi yang besar perlu pengelompokan 

karyawan sehingga masing-masing karyawan tetap merasa mendapat 

perlakuan dan perhatian individual sesuai jati diri masing-masing. 

 

f. Respon Terhadap Ketidakpuasan Kerja 

 

Karyawan yang merasa tidak puas terhadap pekerjaan yang 

dimilikinya akan memiliki konsekuensi tersendiri. Konsekuensi yang 

dimiliki karyawan dapat bermanfaat dalam memahami ketidakpuasan. 

Karyawan yang mengalami ketidakpuasan dalam bekerja akan 

mempengaruhi aktivitas bekerja karyawan yang menyebabkan dampak 

buruk bagi perusahaan. Oleh sebab situasi ketidakpuasan kerja harus 

segera mendapat respon agar tidak mengganggu aktivitas perusahaan itu 

sendiri. Stephen P. Robbins (2003: 105) menjelaskan beberapa respon 

terhadap ketidakpuasan kerja yaitu: 

1. Keluar (exit), perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan 

organisasi termasuk mencari posisi baru dan mengundurkan diri. 

2. Aspirasi (voice), secara aktif konstruktif berusaha  memperbaiki 

kondisi, termasuk menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah 

dengan atasan, dan beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. 

3. Kesetiaan (loyality), secara pasif tetapi optimis menunggu 

membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika berhadapan 

dengan kecaman ekstrenal daan mempercayai organisasi dan 

manajemennya untuk “melakukan hal yang benar”. 
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4. Pengabaian (neglect), secara pasif membiarkan kondisi  menjadi lebih 

buruk, termasuk ketidakhadiran atau keterlambtana yang terus 

menerus, kurangnya usaha, dan meningkatnya angka kesalahan. 

Oleh karena itu, jika suatu perusahaan semakin hari semakin banyak 

yang mengundurkan diri, maka perusahaan harus segera mengambil 

langkah untuk segera meningkatkan kepuasan kerja karyawannya agar 

tidak berakhir dengan kepailitan. 

Keith Davis dan John W. Newstorm (1985: 108), menjelaskan tiga 

contoh perilaku pegawai yang negatif yang timbul dari perasaan tidak puas 

adalah sebagai berikut: 

1. Pergantian Pegawai (Turnover) 

Pegawai yang merasa puas terhadap pekerjaannya memiliki 

kemungkinan untuk lebih lama bertahan dengan atasan  mereka. 

Bebeda halnya dengan pegawai yang tidak memiliki kepuasan 

biasanya menunjukkan sikap yang sebaliknya yaitu mencerminkan 

tingkat pergantian yang lebih tinggi. 

2. Kemangkiran (Absences) 

Pegawai yang merasa kurang puas cenderung lebih sering mangkir. 

Pegawai yang tidak puas biasanya tidak merencanakan untuk 

mangkir, akan tetapi mereka lebih mudah berinteraksi terhadap 

kesempatan untuk melakukan kemangkiran. 

3. Pencurian 

Pegawai yang mencuri karena mereka didorong oleh rasa putus asa  

atas  perlakuan  organisasi   yang  dipandang  tidak adil. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang 

karyawan yang memiliki ketidakpuasan dalam bekerja akan melakukan 

beberapa tindakan atau respon terhadap pimpinannya. Respon terhadap 

ketidakpuasan dapat dilakukan dengan cara keluar dari pekerjaannya atau 

mencari pekerjaan di tempat lain, mangkir, mencari solusi sambil 

menunggu sampai rmembaiknya kondisi iklim perusahaan ataupun 

membiarakan kondisi perusahaan menjadi semakin lebih buruk. 

3.1.3 Kerangka Pikir  

Karyawan merupakan aset berharga yang dimiliki perusahaan dalam 

mengoperasikan seluruh faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan, 

antara lain mesin, modal, material, dan juga metode. Upaya menjalankam 

suatu pekerjaan, karyawan memiliki keinginan untuk mencapai kepuasan 

dalam bekerja. 

Kepuasan kerja menunjukkan suatu perasaan senang atau tidak senang 

yang dimiliki seorang individu terhadap pekerjaanya yang ditandai dengan 

adanya harapan-harapan yang lebih baik terhadap pekekerjannya. 

Karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan menguntungkan 

perusahaan tersebut, karena dengan kepuasan yang tinggi, maka akan 

memiliki semangat kerja yang tinggi kemudian menunjukkan kinerja yang 

baik. Kinerja yang baik dapat ditunjukkan melalui beberapa hal, antara lain 

kualitas kerja yang baik, kuatitas kerja yang besar, dan memiliki potensi 

untuk maju. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya 

akan merugikan perusahaan tersebut, karena karyawan akan tidak 

semangat dalam melakukan pekerjaannya serta terkadang tidak serius 
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mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. 

PT Bank Negara  Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi terus berbenah 

diri melakukan beragam gebrakan perbaikan dan inovasi strategis serta 

modernasisasi demi memenangkan persaingan pasar di industri. Sebagai 

perusahaan yang memiliki pelanggan loyal bahkan sudah turun temurun 

dan legendaris menjadi perusahaan jasa layanan perbankan di Indonesia. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan   kegiatan   perusahaan   dibutuhkan   

karyawan   yang    memiliki kepuasan kerja tinggi agar mencapai kinerja 

yang optimal. Kinerja yang  optimal diharapkan dapat membantu 

terwujudnya tujuan organisasi. 

Ada beberapa alasan karyawan dikatakan puas dengan pekerjaannya, 

antara lain dapat dilihat dari indikator isi pekerjaan, supervisi, 

kesempatan untuk maju, rekan kerja, dan kondisi kerja. Adapun kerangka 

pemikiran di atas dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut : 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk 

mencari informasi  yang dapat memberikan gambaran yang di perlukan untuk 

menganalisa data laporan pelaksanaan kerja praktek yang sudah didapatkan. 

Sehingga akan dapat diketahui apa saja yang menjadi indikator kepuasan 

kerja karyawan yang berada di PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU 

Bekasi. Tingkat kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan merupakan 

kunci semangat yang mendukung terwujudnya suatu perusahaan. 

Sebelum melakukan pengolahan data terhadap permasalahan yang sedang 

diteliti, terlebih dahulu penulis mengumpulkan data – data yang diperlukan 

untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik – 

teknik sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Angket dapat berupa pertanyaan/pernyataan 

tertutup maupun terbuka. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

sehingga responden tinggal memilih jawaban yang tersedia pada 
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pernyataan yang ada. Angket dibagikan serentak kepada seluruh 

responden. Setelah angket dijawab kemudian dikembalikan kepada pihak 

yang melakukan penelitian. Angket penelitian berjumlah 23 butir 

pernyataan. 

2. Kajian Dokumen 

Kajian dokumen merupakan cara pengumpulan data dalam  bentuk 

data yang sudah jadi atau hasil lapangan. Teknik tersebut digunakan 

untuk mengetahui data tentang jumlah karyawan yang digunakan sebagai 

responden dalam penelitian dan struktur organisasi perusahaan. 

 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berisi 

butir-butir pernyataan yang diberikan kepada responden untuk diberi 

jawaban guna mengetahui kepuasan kerja karyawan di PT Bank Negara 

Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi. Angket yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan   angket   tertutup   yang  berarti   dalam   angket   

tersebut sudah disediakan alternatif jawaban sehingga responden hanya 

memilih salah satu jawaban yang sudah tersedia. 
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Skala yang digunakan adalah skala bertingkat menggunakan 4 skor karena 

untuk menghindari responden memilih skor tengah. Sebelum angket dibuat 

terlebih dahulu dibuat indicator untuk setiap variabel. Adapun indikator 

angket dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Indikator Kepuasan Kerja Karyawan 

Variabel Indikator Sub Indikator No. butir 

Kepuasan 

kerja 

karyawan 

Tugas pokok 

dan fungsi 

kerja 

1.Tanggungjawabterhadap pekerjaan 

2. Beban Kerja 

3. Kesesuaian Pekerjaan 

 

1,2,3,4, 

dan 5 

Supervisi oleh 

pimpinan 

1.Pengawasan terhadap kinerja 

karyawan 

2. Pembinaan Profesional Pemimpin 

6,7,dan 8 

 

Kesempatan 

untuk maju 

1. Kesempatan program promosi 

2. Informasi seputar promosi 

jabatan 

3. Kesempatan mengikuti pelatihan 

10,11,12 
dan 13 

Rekan kerja 1. Hubungan informal dengan 

rekan kerja 

2. Kerjasama antar karyawan 

15, 16, 17, 

18*, dan 

19 

Kondisi kerja 1. Suasana kerja yang kondusif 
2. Kebersihan tempat kerja 
3. Ketersediaan fasilitas kerja 
4. Kemampuan menggunakan 

fasilitas 

20,21,22 
dan 23 

Jumlah 23 

*) : Pernyataan Negatif 
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4.1.1 Subjek Penelitian 

Penentuan subjek penelitian data ini ditetapkan berdasarkan kesesuaian 

dengan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk KCU 

Bekasi yang berjumlah 77 karyawan. Penelitian ini merupakan penelitian 

populasi yang artinya semua subjek dalam penelitian ini dijadikan sebagai 

responden. Adapun daftar bagian dan jumlah karyawan yang berada di BNI 

KCU Bekasi yaitu berjumlah 77 orang karyawan, dilampirkan pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.3 Daftar Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

KCU Bekasi 

 

Sumber : Data Karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU 

Bekasi 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Pengolahan Data Berdasarkan Kuesioner 

Berikut ini data diperoleh dari pengumpulan kuesioner karyawan PT Bank 

Negara Indonesia (persero)Tbk KCU Bekasi. Adapun penilaian kepuasan 

kerja karyawan diukur berdasarkan uji validitas dan uji realibilitas. 

1. Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan  

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara 

tepat. Untuk mengetahui validitas item dipakai rumus korelasi Product 

Moment dengan nilai simpangan dari Person sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

rxy : Koefesien Korelasi antara X dan Y 

N : Jumlah Subjek 

∑x : Jumlah Skor Butir Soal X 

∑y : Jumlah Skor Total 

∑     : Jumlah kuadrat skor butir soal X 

∑    : Jumlah kuadrat skor total 

∑xy : Jumlah perkalian X dan Y 
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Harga         ditemukan, kemudian dikonsultasikan dengan        pada 

taraf  signifikan  5%. Apabila nilai         lebih besar atau sama dengan 

       maka dinyatakan  valid.  Namun  apabila  diketahui          Lebih 

kecil dari        maka dinyatakan tidak valid.  

 Uji Validitas dalam penelitian ini menggunakan MS Excel diperoleh hasil 

penelitian indikator – indikator dari variable kepuasan kerja yang 

dikembangkan menjadi 23 pertanyaan, dinyatakan 4 butir pernyataan tidak 

valid yaitu pernyataan nomor 1, 2, 4, dan 12. Butir-butir pernyataan yang 

valid kemudian digunakan untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan di 

PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataan, 

maka berapa kalipun diambil tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk 

pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi 

dapat diandalkan. Uji realibiltas bertujuan untuk memperoleh instrumen 

yang benar-benar dapat dipercaya. Rumus yang digunakan untuk menguji 

realibiltas ialah rumus Alpha, yaitu: 

   (
 

    
)(  

∑  
 

  
 

) 
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Keterangan : 

    : reliabiltas instrument 

K : Banyaknya butir pertanyaan 

∑   

 
     : Jumlah varians butir 

  

 
         : Varians total 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 239) 

 

Hasil perhitungan    yang diperoleh kemudian di interpretasikan dengan tabel 

pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi seperti tabel 

4.4 berikut :  

Tabel 4.4 Intepretasi Nilai Reliabilitas 

 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 319) 
 
 
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan MS Excel dengan 

menggunakan besarnya nilai Cronbach’s Alpha dari variabel yang diuji. 

Apabila nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,5999, maka  jawaban 

responden dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabel dapat  dilihat pada tabel 

4.5 dibawah ini : 

 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,800-1,000 Sangat Tinggi 

0,600-0,799 Tinggi 

0,400-0,599 Agak Rendah 

0,200-0,339 Rendah 

0,000-0,199 Sangat Rendah 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel 
Koefisien Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Reliabilitas 

Kepuasan Kerja 0,62  Tinggi 

 

4.2.2 Pengolahan Data Berdasarkan Peniliaian Kinerja  

Berikut ini data diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder. Adapun 

penilaian kepuasan kerja karyawan di PT Bank Negara Indonesia 

(Persero)Tbk KCU Bekasi diukur berdasarkan penilaian pencapaian hasil 

kerja setiap harinya, yang memiliki range skor yudisium penilaian kinerja dan 

pengembangan pegawai sebagai berikut: 

No Jumlah Nilai 

Terbobot

Yudisium

1 460   sd   500 Sangat Memuaskan

2 380   sd   459 Memuaskan

3 280   sd   379 Baik

4 180   sd   279 Cukup

5 < 180 Kurang

6 - Tanpa Imbalan

Tabel 4.6 Range Skor Yudisium PKPP

 

      Sumber : Data SDM PT bank Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi 
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Tabel 4.7 Penilaian Kerja Customer Service 
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Tabel 4.8 Hasil Penilaian PKPP Customer Service 
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Tabel 4.9 Penilaian Kerja Teller 
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4.3 Hasil Pengolahan Data 

Setelah dilakukan pengolahan data berdasarkan Kuesioner : 

Terdapat Indikator dalam mengukur kepuasan kerja karyawan di PT Bank 

Negara Indonesia (Persero)Tbk KCU Bekasi yaitu tugas pokok dan fungsi 

kerja, supervise oleh pimpinan, kesempatan untuk maju, rekan kerja, kondisi 

kerja. Dalam penelitian secara kuesioner terdapat pernyataan masih 

kurangnya tingkat  kepuasan karyawan dalam segi tugas pokok dan fungsi 

kerja serta kesempatan untuk maju, terlihat dari hasil uji validitas yang 

menyatakan tidak valid pada indikator di pernyataan nomor 1,2,4,dan 12. 

 

Berdasarkan Penilaian Kinerja yang mengambil sampel pada unit Customer 

Service dan Unit Teller. Tingkat kepuasan kerja karyawan pada PT Bank BNI 

KCU Bekasi dinilai berdasarkan laporan aspek – aspek penilaian kerja sebagai 

berikut : 

1. Orientasi pada hasil kerja 

a. Sasaran Unit yaitu penilaian seluruh aspek outlet mulai dari segi dana, 

dan pelayanan. 

b. Sasaran Individu terdiri dari : 

 sub total target KPI individu yang ada di scorecard unit yaitu 

masing – masing unit seperti unsur pemimpin cabang, Teller, 

Customer Service, Satpam, Penjualan, SDM harus bekerja 

sama mencapai target yang diberikan oleh Pemimpin Pusat PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Seperti operating profit, 

feebase income, average of outstanding fun expansion CR dan 
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BB, number of banking transaction, operasional risk expense-

branches, service quality indeks, EES, EPE, dan CIR.  

 Sub total KPI individu di luar scorecard yaitu penilaian 

terhadap pencapaian aktivitas maintenance nasabah, realisasi 

cross selling produk funding dan lending, penyelesaian 

cleansing data CIF, penyelesaian complain nasabah, penihilan 

temuan SPI / AUDIT, Pencapaian Zero Fraud haruh nihil, 

akurasi kas fisik, akurasi transaksi. 

c. Tugas Utama Lainnya yaitu dimana seorang customer service dan 

teller memiliki tugas harian individu yang menjadi tanggung jawab 

dalam kerapihan beradministrasi dokumen. Seperti tugas customer 

service diluar dari tugas inti harus dapat mengakurasi administrasi 

surat berharga dan dapat mengakurasi administrasi dokumen / dosir 

nasabah. Sedangkan tugas teller diluar dari tugas intinya harus 

bertanggung jawab terhadap rekap transaksi dan fee based harian dan 

selalu print hasil transaksi harian (CMOD) serta di filling dokumen. 

2. Orientasi pada proses 

Penilaian kompetensi inti yaitu hasil penilaian terhadap masing – masing 

kantor cabang yang didapat atas kinerja pelayanan yang kita berikan 

terhadap nasabah.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktek mengenai kepuasan kerja karyawan PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bekasi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa hasil kerja karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU 

Bekasi dari hasil uji validitas terdapat 4 nomor indikator pernyataan yang 

tidak valid yaitu nomor 1,2,4 dan 12 dimana indikator tersebut terdapat pada 

tugas pokok dan fungsi kerja serta kesempatan untuk maju. Berdasarkan hasil 

uji reliabilitasnya pengukuran kepuasan kerja di PT Bank Negara Indonesia 

(Persero)Tbk, KCU Bekasi dinilai Tinggi sebesar 0,62 hasil pengujian 

reliabilitas, itu mencerminkan masih tingginya tingkat kepuasan kerja 

karyawan di perusahaan. 

Berdasarkan penilaian kerja karyawan yang dinilai berdasarkan standar PT 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk KCU Bekasi secara umum adalah 

memuaskan. Dapat dilihat hasil penilaian yang dilakukan penulis secara 

langsung terhadap kinerja customer service memiliki skor sebesar 335,49 

dimana range yudisium berada di 380 – 459 yang artinya hasil penilaian yang 

diberikan kepada customer service adalah Memuaskan. Hal yang sama juga 

didapatkan oleh teller yang memiliki skor sebesar  378.5 yang artinya hasil 

penilaian yang diberikan kepada teller adalah Memuaskan. Penilaian kerja ini 

sangat berdampak pada upah / bonus yang akan didapat oleh masing – masing 

karyawan serta dapat memiliki kesempatan untuk maju kejenjang yang lebih 
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tinggi dalam tingkat lingkungan perusahaan. Penilaian kepuasan kerja 

karyawan juga dapat dilihat dari segi absensi, dimana penilaian absensi sangat 

berpengaruh terhadap beberapa aspek penilaian kerja yang ada pada PT Bank 

Negara Indonesia (persero)Tbk KCU Bekasi. Berdasarkan  Penelitian hasil 

kerja praktek  penulis masih menemukan masih tingginya tingkat 

ketidakhadiran karyawan menurut penilaian yang dilakukan dari bulan 

agustus 2016 hingga oktober 2016. Penilaian tersebut menunjukan hasil 

persentase ketidakhadiran bulan agustus sebesar 8,44%, dan ini terus menaik 

hingga bulan September sebesar 12,46% dan oktober sebesar 14,94%. Ini 

menunjukan masih kurangnya kesadaran akan ketidakhadiran terhadap 

penilaia kerja karyawan guna mencapai kepuasan yang diinginkan oleh 

masing – masing individu.. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diajukan beberapa saran. Berikut beberapa saran yang dapat diajukan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Saran untuk Karyawan 

a.  Karyawan berupaya untuk selalu memperhatikan kualitas pekerjaan 

agar hasil kerja maksimal dan tujuan perusahaan tercapai. 

b.  Karyawan diharapkan lebih menjaga hubungan yang harmonis dengan 

rekan kerja, saling membantu dan memberi masukan ketika ada rekan 

kerja yang mengalami kesulitan. 
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2. Saran untu Pimpinan 

a. Pimpinan hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja 

karyawan. 

b. Pimpinan sebaiknya lebih mendengarkan pendapat karyawan agar 

terjalin interaksi kerja yang membawa karyawan pada kepuasan kerja 

yang tinggi. 

c. Pimpinan diharapkan agar memperhatikan keluhan dari karyawan 

mengenai kondisi kerja yang dihadapi untuk perbaikan situasi kerja. 

3. Saran untuk Perusahaan 

a. Perusahaan sebaiknya rutin memberikan pelatihan terhadap karyawan 

agar karyawan dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki. 

b. Perusahaan diharapkan memberikan fasilitas yang memadai untuk 

menunjang aktivitas karyawan serta memberi bekal ketrampilan dalam 

penggunannya. 
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I. Identitas Karyawan 

Kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan 

identitas diri. Isilah salah satu jawaban dengan cara memberi 

tanda silang (x) pada alternatif jawaban yang telah disediakan. 

Nama : ……………………………..  

Bagian : …………………………….. 

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita 

II. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda centang (√) pada alternatif jawaban yang telah 

disediakan. Diharapkan semua pertanyaan tidak ada yang 

dikosongkan karena jawaban tersebut sesuai dengan pendapat 

sendiri, maka tidak ada jawaban yang dianggap salah. 

III. Alternatif Jawaban 

Selalu (SL) 

Sering (SR) 

Kadang-kadang (KD) 

Tidak Pernah (TP) 

 

Kepuasan Kerja Karyawan di PT Bank Negara  Indonesia (Persero) Tbk KCU 

Bekasi 

 
 

 

 

 

 

No Pernyataan SL SR KD TP 

1 Saya senantiasa dengan senang hati mengerjakan 

pekerjaan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 

    

2 Saya senantiasa mengerjakan pekerjaan sesuai tugas 

dan fungsi yang diberikan. 
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   3 Saya senantiasa mengerjakan pekerjaan dengan 

mementingkan kualitas dari hasil pekerjaan. 

    

4 Saya merasa tidak terbebani dengan pekerjaan yang 

diberikan karena sesuai dengan kemampuan yang 

saya miliki. 

    

5 Pekerjaan yang saya terima sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang saya miliki sehingga  

saya merasa berkompeten dalam bekerja. 

    

6 Monitoring yang dilakukan oleh pimpinan langsung 

secara berkala dapat memacu saya bekerja. 

    

7 Pimpinan tegas dalam menegakan disiplin.     

8 Pimpinan memberikan dorongan dan perhatian 

terhadap pekerjaan yang saya lakukan 

    

9 Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama 

untuk penigkatan karier atau 

untuk dipromosikan. 

    

10 Saya merasa  nyaman 

banyaknya peluang 

mengembangkan karier. 

bekerja 

untuk 

disini 

maju 

karena 

atau 

    

11 Instansi ini memberikan pengembangan jalur karier 

yang jelas kepada karyawannya. 

    

12 Perusahaan memberikan pelatihan yang dapat 

menunjang pengembangan karier karyawan. 

    

13 Saya memiliki rekan kerja yang koorporatif.     

14 Rekan kerja saya selalu memberi nasehat, 

dukungan dan membantu saya apabila 

menghadapi kesulitan dalam pekerjaan. 

    

15 Saya merasa puas dengan interaksi sesama rekan 

kerja sehingga memudahkan dalam bekerja. 
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16 Apabila saya mempunyai masalah dengan rekan 

kerja saya akan malas berangkat ke kantor. 

    

17 Rekan kerja saya bertanggungjawab terhadap 

pekerjaannya. 

    

18 Suhu ruang kerja sangat menunjang aktivitas.     

19 Pencahayaan/penerangan ruang kerja sangat baik.     

20 Ruang kerja bebas dari polusi.     

21 Fasilitas yang   ada di kantor memadai untuk 

kelangsungan pekerjaan saya. 

    

22 Saya dapat menggunakan perangkat kerja yang ada 

dengan optimal. 

    

23 Saya merasa nyaman dengan kondisi ruang kerja 

yang ditempati. 
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DISTRIBUSI FREKUENSI 

 
No 

Responden 

Indikator 

Tupoksi Supervisi 
Kesempatan 

Maju 

Rekan 

Kerja 

Kondisi 

Kerja 

1 16 5 7 15 13 

2 14 7 9 17 13 

3 19 9 9 17 13 

4 17 7 9 15 18 

5 17 5 9 15 17 

6 18 6 9 18 17 

7 17 5 9 10 12 

8 18 6 6 17 14 

9 19 6 12 10 17 

10 18 7 13 17 16 

11 16 11 9 15 15 

12 16 7 12 16 14 

13 19 6 10 15 23 

14 18 9 13 17 20 

15 16 7 8 17 16 

16 18 9 12 19 16 

17 15 10 14 17 15 

18 16 9 9 17 19 

19 20 7 15 18 15 

20 20 9 13 17 16 

21 17 9 10 17 20 

22 18 8 11 16 22 

23 14 9 13 16 15 

24 18 6 9 16 17 

25 15 6 14 13 17 

26 14 11 12 10 17 

27 18 8 11 15 21 

28 14 6 12 18 12 

29 19 6 10 15 18 

30 17 10 12 15 14 

31 17 8 14 16 24 

32 17 8 12 20 19 

33 20 11 13 20 19 

34 14 10 10 14 14 
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35 17 9 9 16 13 

36 16 6 13 16 17 

37 20 10 11 16 18 

38 16 8 9 11 17 

39 20 6 9 18 17 

40 14 9 14 18 21 

41 19 5 9 16 17 

42 16 11 9 17 17 

43 17 11 9 17 18 

44 17 8 13 17 15 

45 19 6 9 20 17 

46 18 6 9 17 18 

47 20 9 12 20 17 

48 17 11 9 20 17 

49 17 8 9 16 18 

50 19 8 11 16 17 

51 16 6 9 15 16 

52 17 7 9 19 18 

53 18 8 11 15 16 

54 18 10 8 17 18 

55 16 9 11 20 18 

56 18 9 9 16 18 

57 16 4 14 17 16 

58 17 7 12 10 17 

59 18 6 10 15 18 

60 20 9 9 20 21 

61 16 8 12 17 14 

62 18 10 9 19 18 

63 16 6 11 15 18 

64 19 7 9 18 18 

65 18 8 10 18 21 

66 20 8 9 16 17 

67 16 6 10 15 16 

68 19 6 9 17 17 

69 18 10 9 17 18 

70 17 7 10 20 19 

71 19 6 11 18 18 

72 16 7 9 18 17 

73 19 8 12 12 17 

74 19 7 11 19 16 
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75 18 6 9 17 19 

76 19 6 9 18 13 

77 17 5 9 17 17 
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