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ABSTRAK. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Faktor 

kepuasan kerja yang mempengaruhi pegawai dalam bekerja yaitu faktor pekerjaan itu 

sendiri, pengawasan, faktor gaji dan insentif  yang dinilai masih rendah, promosi dan 

hubungan dengan sesama pegawai yang tidak harmonis sehingga menghasilkan kinerja 

yang tidak optimal. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum yang merupakan hasil 

dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, karakteristik individual, 

serta hubungan kelompok di luar pekerjaan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Puskesmas DTP 

Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya.Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian 

korelasional atau asosiasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai 

Puskesmas Karangnunggal sebanyak 52 orang. Penentuan sampel dengan total sampling 

dan didapat 52 orang. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja dari 52 pegawai 

yang diteliti terdapat 22 pegawai (42,3%) yang tidak puas dan yang merasa puas 

sebanyak 30 orang (57,7%). Kinerja pegawai dari 52 pegawai yang diteliti terdapat 34 

pegawai yang memiliki kinerja baik dan yang memiliki kinerja kurang, sebanyak 15 

orang (57,7%). Ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Puskesmas DTP 

Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya sebesar 70,73% dengan r = 0,841 dan nilai t 

hitung sebesar 10,996 > dari r tabel sebesar 1,68. Secara historis, karyawan yang 

mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

 

Kata Kunci : Kepuasan, Kinerja, SDM. 

 

Latar Belakang 

Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu mempunyai 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda, seperti yang didefinisikan oleh Kreitner & Kinicki 

(2005), bahwa kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional terhadap 

berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja 

bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relatif puas dengan suatu 

aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya. 

Arti penting sumber daya manusia terletak pada kemampuannya bereaksi secara 

sukarela dan secara positif terhadap sasaran-sasaran pelaksanaan pekerjaan serta 

kesempatan-kesempatan dalam rangka usaha mereka mencapai kepuasan dari hasil 

pekerjaan, sehingga dapat memberikan kontribusi dan prestasi kerja yang optimal untuk 

mencapai tujuan suatu organisasi. (Anonim : 2009). 

Pernyataan  Vroom mengandung  petunjuk  mengapa kepuasan kerja dan kinerja 

saling berkaitan meskipun kenyataan bahwa keduanya disebabkan oleh hal yang  

berbeda.  Bahkan Robbins (2007) menyatakan bahwa  hubungan  antara keduanya lebih 

tepat disebut ”mitos manajemen” dan sulit untuk menetapkan ke arah mana hubungan 

sebab akibat di antara keduanya. Namun dari berbagai penelitian ditemukan bukti 
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bahwa organisasi yang memiliki karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif 

dibandingkan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas 

 

Kepustakaan 
Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu mempunyai 

tingkat kepuasan yang berbeda-beda, seperti yang didefinisikan oleh Kreitner & Kinicki 

(2005), bahwa kepuasan kerja sebagai efektivitas atau respons emosional terhadap  

berbagai aspek pekerjaan. Definisi ini mengandung pengertian bahwa kepuasan kerja 

bukanlah suatu konsep tunggal, sebaliknya seseorang dapat relatif puas dengan suatu 

aspek dari pekerjaannya dan tidak puas dengan salah satu atau beberapa aspek lainnya. 

Tiffin mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan sikap dari 

karyawan terhadap pekerjaan itu sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dan 

sesama pimpinan dan sesama karyawan. Locke dan Luthans berpendapat bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan pekerja atau karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya, yaitu merasa senang atau tidak senang, sebagai hasil penilaian individu 

yang bersangkutan terhadap pekerjaannya (As’ad, 2000). 

Achmad S. Ruky (2001)) menyatakan bahwa kinerja adalah catatan tentang hasil  

hasil  yang  diperoleh  dari  fungsi fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun 

waktu tertentu.  

Kemudian WHO (2000) menyatakan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja (performance) menjadi isu dunia saat ini. 

Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan 

pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi. Mutu tidak terpisahkan dari 

standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Melalui kinerja klinis perawat atau 

bidan, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam 

meningkatkan mutu pelayanan keperawatan atau kebidanan, yang berdampak terhadap 

pelayanan kesehatan secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak 

akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. 

Penilaian kinerja (performance appraisal) pada dasarnya merupakan faktor kunci 

guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam 

organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan 

organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi 

sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.  

 

Hasil Penelitian 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 pegawai yang diteliti terdapat 22 

pegawai (42,3%) yang tidak puas yaitu 3 pegawai (11,5%) yang berstatus PNS dan 19 

pegawai (73,1%) berstatus Non PNS. Sedangkan pegawai yang merasa puas sebanyak 

30 orang (57,7%) yaitu dari 23 pegawai (88,5%) dengan status PNS dan sebanyak 7 

orang (26,9%) pegawai dengan status non PNS. 

Kepuasan kerja merupakan keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan 

hasil dari membandingkan penampilan atau outcome (produk) yang dirasakan dalam 

hubungannya dengan harapan seseorang (Siagian, 2001). 

Merujuk pada hasil jawaban seluruh item pertanyaan mengenai aspek – aspek 

pekerjaan, terdapat beberapa item pertanyaan yang sebagian besar menjawab tidak puas, 

diantaranya adalah item tentang besarnya insentif bila dibandingkan dengan latar 

belakang pendidikan, masa kerja maupun beban tanggung jawab. Hal ini menunjukkan 
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bahwa Puskesmas DTP Karangnunggal kurang memperhatikan kesejahteraan para 

pegawainya terutama non PNS, untuk itu perlu adanya standart insentif yang lebih layak 

bagi non PNS disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, masa kerja maupun beban 

tanggung jawab. Misalnya, diadakan pemberian insentif tambahan untuk pekerjaan 

diluar tanggung jawabnya sebagai pegawai, sehingga kesejahteraan pegawai lebih 

terjamin. 

Disisi lain pembenahan aspek – aspek kerja lainnya sangat diperlukan guna 

kelancaran bertugas bagi pegawai, seperti ruang kerja perawat yang kurang luas, sistem 

keamanan puskesmas yang perlu diperketat, serta pemenuhan perlengkapan alat – alat 

kerja pegawai yang masih kurang. 

Kepuasan kerja di lingkungan pegawai negeri sipil tidak dapat dilepaskan dan 

manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 43 

Tahun 1999 tentang Pembahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa 

manajemen pegawai negeri sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 pegawai yang diteliti terdapat 34 

pegawai yang memiliki kinerja baik yaitu 23 pegawai (88,5%) yang berstatus PNS dan 

11 pegawai (42,3%) berstatus Non PNS. Sedangkan pegawai yang memiliki kinerja 

kurang, sebanyak 15 orang (57,7%) yaitu dengan status Non PNS dan sebanyak 3 orang 

(11,5%) pegawai dengan status non PNS. 

Adanya pegawai yang memiliki kinerja kurang menunjukkan bahwa pegawai 

tersebut kurang memiliki pengalaman dan kecakapan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Alwi (2001) bahwa kinerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta 

waktu. Visi dan Misi puskesmas Karangnunggal hanya akan dapat dicapai jika adanya 

upaya para pelaku yang berada di dalam organisasi tersebut. Kinerja merupakan hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi dalam suatu 

kurun waktu tertentu, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Hasil penelitian di Puskesmas DTP Karangnunggal menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh kuat yaitu sebesar 70,73% terhadap kinerja pegawai dengan r = 0,841 

dan nilai t hitung sebesar 10,996 > dari r tabel sebesar 1,68. Data pada tabel 4.8 

menunjukkan bahwa pegawai yang berstatus PNS yaitu 26 orang, yang merasa puas 

sebanyak 23 orang dan mempunyai kinerja baik. Sedangkan 3 orang lagi merasa tidak 

puas dan ketiganya mempunyai kinerja kurang. Selanjutnya pegawai yang berstatus Non 

PNS yaitu 26 orang yang merasa puas sebanyak 7 orang dan memiliki kinerja yang baik. 

Sedangkan 19 orang lagi yang merasa puas sebanyak 4 orang dan memiliki kinerja baik 

sisanya 15 orang lagi merasa tidak puas dan memiliki kinerja kurang.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wanous dan Lawler (dalam As'ad, 2003) 

mengemukakan bahwa sikap karyawan terhadap pekerjaannya tergantung pada 

bagaimana ketidaksesuaian (discrepancy) yang dirasakan. Secara historis, karyawan 

yang mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Masalahnya adalah terdapatnya karyawan yang kepuasan kerjanya tinggi tidak menjadi 

karyawan yang produktivitasnya tinggi. Banyak pendapat mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja yang lebih tinggi, terutama yang dihasilkan oleh prestasi kerja, bukan 
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sebaliknya. Prestasi kerja lebih baik mengakibatkan penghargaan lebih tinggi. Bila 

penghargaan tersebut dirasakan adil dan memadai, maka kepuasan kerja karyawan akan 

meningkat karena mereka menerima penghargaan dalam proporsi yang sesuai dengan 

prestasi kerja mereka. 

Dessler mengemukakan karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja biasanya 

mempunyai catatan kehadiran dan peraturan yang lebih baik, tetapi kurang aktif dalam 

kegiatan serikat karyawan dan kadang-kadang berprestasi lebih baik daripada karyawan 

yang tidak memperoleh kepuasan kerja (Handoko, 2001). Oleh karena itu, kepuasan 

kerja mempunyai arti penting baik bagi karyawan maupun perusahaan, terutama untuk 

menciptakan keadaan positif di lingkungan kerja perusahaan. 

. 

Kesimpulan  
1. Kepuasan kerja dari 52 pegawai yang diteliti terdapat 22 pegawai (42,3%) yang tidak 

puas yaitu 3 pegawai (11,5%) yang berstatus PNS dan 19 pegawai (73,1%) berstatus 

Non PNS. Sedangkan pegawai yang merasa puas sebanyak 30 orang (57,7%) yaitu 

dari 23 pegawai (88,5%) dengan status PNS dan sebanyak 7 orang (26,9%) pegawai 

dengan status non PNS. 

2. Kinerja pegawai dari 52 pegawai yang diteliti terdapat 34 pegawai yang memiliki 

kinerja baik yaitu 23 pegawai (88,5%) yang berstatus PNS dan 11 pegawai (42,3%) 

berstatus Non PNS. Sedangkan pegawai yang memiliki kinerja kurang, sebanyak 15 

orang (57,7%) yaitu dengan status Non PNS dan sebanyak 3 orang (11,5%) pegawai 

dengan status non PNS. 

3. Ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai Puskesmas DTP 

Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya sebesar 70,73% dengan r = 0,841 dan nilai t 

hitung sebesar 10,996 > dari r tabel sebesar 1,68. Secara historis, karyawan yang 

mendapatkan kepuasan kerja akan melaksanakan pekerjaan dengan baik.  
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