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Abstraksi :
Pertumbuhan dunia usaha di tanah air banyak kemajuan. Banyak perusahaan
swasta atau negara yang merupakan indikasi perekonomian bangsa. Perusahaan
yang baik tetunya memerlukan suatu pengelolaan yang baik pula agar uisaha
yang dijalani bertahan atau berkebang. Dalam perusahaan, perhatian terhadap
hasil produksi bukan hanya pada keuntungan yang didapat tapi perhatian juga
pada pekerja yang bisa menjalankan perusahaan. Menyadari arti pentingnya
pekerja maka keberadaan perlu dilindungi dalam hal keamanan, kesehatan, dan
kesejahteraan yang membuat pekerja menjadi bertahan dan merasa puas.
Khususnya pada bagian produksi, karena sangat dimungkinkan pada bagian ini
perusahaan bertahan atau berkembangnya perusahaan tergantung pada bagian
ini oleh karena itu peneliti ingin menguji dengan tujuan melihat gambaran atau
deskripsi tentang kepuasan kerja pada karyawan di suatu perusahaan terlepas
dari tujuan peneleliti memakai konsep tentang faktor-faktor atau aspek-aspek
lain yang banyak mengungkap secara luas tentang aspek-aspek apa yang
mempengaruhi pekerja bisa merasa puas yang diungkap oleh Spector (1997)
tentang aspek-aspek kepuasan kerja seseorang.aspek-aspek seperti
independence, variety, social status, activity, human relations supervision,
technical supervisions, security, social service, authority, company polidies and
practices, compensation, moral status, ability utilization, advancement,
responsibility, creativity, working condition, coworkers, recognition,
achievement. Subjek dalam penelitian ini karyawan PT. DyStar Colours
Indonesia yang bergerak di bidang kimia, bagian produksi, berpendidikan
minimal SMP, masa kerja minimal 1 tahun. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan metode angket, yaitu skala kepuasan kerja. Dengan teknik analisis data
menggunakan statistik deskriptif dengan bantuan SPSS ver 11.0 for windows.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa uji nornalitas pada variabel
kepuasan kerja diperoleh hasil signifikansi 0,200 pada Kolomogrov Smirnov
(P>0.05) dan Shapiro Wilk dengan signifikansi 0,601 (P>0.05) secara umum

dikatakan distribusi skor kepuasan kerja dianggap normal.berdasarkan pengujian
mean hipotetik dan mean empirik bahwa skor mean empirik yaitu 199,67 dan
skor mean hipotetik yaitu 157,5 maka hal ini berarti kepuasan kerja dalam
kategori di atas rata-rata. Secara kesimpulan berdasarkan aspek-aspek kepuasan
kerja dari Spector (1997)secara umum aspek-aspek kepuasan kerja yang
dikategorikan tinggi bagian produksi karyawan PT. DyStar Colours Indonesia
adalah aspek social service, activity, coworkers. Pada sub bagian bidang
produksi yaitu Spray Drayer aspekaspek kepuasan kerja yang dikategorikan
tinggi adalah social service, activity, coworkers dan Finishing aspek-aspek
kepuasan kerja yang dikategorikan tinggi adalah social service, moral status,
compensation.

