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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, dalam menekuni suatu pekerjaan tidak lepas dari sumber daya 

manusia yang mempuni untuk dapat menciptakan pekerjaan yang professional. 

Keinginan untuk menciptakan iklim kerja yang baik harus didukung dengan 

ketersediaan sumber daya manusia yang baik pula. Sumber daya manusia 

merupakan aset paling penting bagi suatu organisasi, keberlangsungan hidup suatu 

organisasi ditentukan oleh bagaimana kualitas sumber daya mausia yang diberikan. 

Analogi sederhana, apabila kualitas kinerja yang diberikan oleh sumber daya 

manusia baik maka berjalannya suatu organisasi akan baik pula. Sehingga sumber 

daya manusia saat ini memiliki peran sangat penting bagi suatu organisasi, dengan 

kata lain bahwa berhasil atau tidak berhasil suatu organisasi cukup ditentukan oleh 

sumber daya manusia yang dimiliki. 

Bagi sebuah organisasi atau instansi yang bergerak pada bidang sosial, 

dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang ahli dan kompeten untuk menunjang 

pekerjaannya tersebut. Sebab setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda, 

dalam mencapai tujuan tersebut suatu organisasi akan memaksimalkan sumber-

sumber daya yang ada dimilikinya. Dengan sumber daya manusia, organisasi dapat 

menunjukkan baik atau tidaknya keunggulan kompetitif dari suatu organisasi 

melalui bagaimana manajemen atau pengelolaan didalamnya untuk menentukan 

bagaimana kinerja yang dihasilkan oleh organisasi serta keberlangsungan 

kedepannya. 

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam menjalankan suatu profesi 

pekerjaan, salah satunya pekerjaan sosial. Tugas utama dari seorang pekerja sosial 

adalah memberikan pelayanan sosial yang baik, sebab didalam pekerjaan sosial 

dibutuhkan keahlian, keterampilan, kompetensi yang cukup untuk menunjang 

pekerjaannya, serta dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan ketekunan untuk bisa 
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menjalankan pekerjaan tersebut dengan baik. Tantangan tersebut harus menjadi 

pikiran utama bagi seorang yang ingin menekuni dunia pekerjaan sosial. Sangat 

tidak mudah untuk bisa menjalankan suatu pekerjaan sosial dengan baik. Sehingga 

dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang baik untuk menunjang pekerjaan 

sosial. 

Pekerjaan sosial menurut International Federation of Social Worker (IFSW) 

dalam Huda (2009, hlm. 3) merupakan sebuah profesi yang cenderung mendorong 

seseorang pada perubahan sosial, memecahkan sebuah masalah kemanusiaan, serta 

membebaskan semua orang untuk mencapai kesejahteraannya yang didasarkan 

pada teori perilaku manusia dan sistem sosial yang ada dilingkungannya. Menurut 

National Association of Social Workers United States of America (NASW-USA) 

dalam buku Fahrudin (2012, hlm. 60), pekerjaan sosial merupakan suatu aktivitas 

dalam membantu baik individu, kelompok, serta masyarakat yang dilakukan secara 

profesional dengan tujuan untuk memulihan atau meningkatkan kemampuan sosial 

mereka agar dapat melaksanakan fungsi sosial serta mencipatakan kondisi sosial 

yang baik. Pendapat ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh International 

Federation of Social Worker (IFSW) dalam Huda (2009, hlm. 3). 

Menurut UU No. 14 tahun 2019, pekerjaan sosial merupakan seorang yang 

bekerja dengan memiliki dasar-dasar keterampilan, pengetahuan, serta praktik 

pekerjaan sosial yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang sosial. 

Artinya bagi pekerja sosial di Indonesia harus menempuh proses sertifikasi untuk 

mendapatkan sertifikat dengan status kompeten sebagai penunjang dalam 

melakukan pekerjaannya. Profesi sosial tepatnya pekerjaan sosial tidak hanya 

membantu mereka yang memiliki kebutuhan tetentu dalam memecahkan masalah 

sosial serta memaksimalkan fungsi sosialnya, namun juga beroriantasi pada 

pengaplikasian dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, dalam kehidupan 

bermasyarakat dibutuhkan dasar-dasar dari aspek sosial agar dapat bisa 

menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya 

profesi pekerjaan sosial seseorang yang kesulitan dalam bersosialisasi seperti orang 

yang sudah usia lanjut, anak jalanan, dan lain sebagainya, dapat dibantu dengan 

adanya pekerjaan sosial. Sehingga diharapkan bagi seseorang yang menggeluti 

pekerjaan sosial dapat menekuninya dengan profesional serta maksimal agar dapat 
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menciptakan dan membantu seseorang seperti mereka untuk dapat memiliki 

kehidupan sosial yang baik. Selain itu, terlihat bahwa pekerjaan sosial utamanya 

adalah memberikan pelayanan yang maksimal, baik pemberian informasi, atau lain 

sebagainya kepada masyarakat atau orang yang membutuhkan. 

Di Indonesia, pekerjaan sosial diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Didalamnya dibahas 

mengenai bagaimana memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat 

Indonesia melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam menunjang 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut perlu adanya praktik mengenai 

pekerjaan sosial yang professional, terpadu, terencana, berkualitas, serta 

berkesinambungan dalam memperbaiki dan meningkatkan keberhasilan fungsi-

fungsi sosial. Selain itu untuk menunjang praktik pekerjaan sosial dibutuhkannya 

sarana dan prasarana yang memadai dalam melayani sesuai dengan standar 

pelayanan yang ada. Fasilitas penunjang pekerjaan sosial menjadi salah satu faktor 

penentu bagi pekerja sosial dalam melakukan pekerjaannya agar dapat melayani 

secara maksimal. Organisasi atau instansi harus mendukung adanya sarana dan 

prasarana berupa fasilitas kerja, sebagaimana sudah diatur dalam UU terkait. Sebab 

standar pelayanan menjadi prioritas bagi pekerjaan sosial agar dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal. 

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menyebutkan 

bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh Negara. Kemudian 

pada pasal 27 ayat (2), disebutkan juga bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini menjadi latar 

belakang sebuah pekerjaan sosial dan dibentuknya panti sosial-panti sosial di 

Indonesia untuk dapat merealisasikan UU tersebut. Panti Sosial Tresna Werdha 

merupakan salah satu panti yang menjadi tempat pelaksanaan dari pekerjaan sosial. 

Panti Sosial Tresna Werdha diambil dari bahasa Jawa yang memiliki arti “mencintai 

lansia”, sehingga dapat diartikan bahwa Panti Sosial Tresna Werdha merupakan 

tempat kediaman atau rumah diperuntukan bagi mereka (lansia) yang sudah tidak 

punya sanak saudara ataupun orang terdekat untuk merawatnya. Dasar dari 

berdirinya Panti Sosial Tresna Werdha adalah UU No. 13 tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia, dimana di dalamnya disebutkan bahwa peningkatan 
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kesejahteraan sosial bagi usia lanjut menjadi tanggung jawab pemerintah. Panti 

Sosial Tresna Werdha dikelola secara utuh oleh pemerintah daerah atau pusat 

dibawah bimbingan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 

Saat ini Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta menampung Warga 

Binaan Sosial dengan usia lanjut yang berasal dari gelandangan jalanan dan orang 

hilang. Setiap kegiatannya, setiap PSTW Budi Mulia Jakarta saling berkoordinasi 

untuk dapat bahu-membahu mengatasi masalah kesejahteraan sosial usia lanjut di 

wilayah DKI Jakarta. Berikut data mengenai jumlah Warga Binaan Sosial. 

Tabel 1. Data WBS PSTW Budi Mulia Jakarta 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-laki 448 lansia 

Perempuan 694 lansia 

Total 1.142 lansia 

Sumber: Dinas Sosial & PSTW Budi Mulia Jakarta (Data diolah) 

Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta ditenagai oleh pegawai 

Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) atau pegawai yang memiliki status Non-

PNS atau bukan Pegawai Negeri Sipil. Terbagi menjadi delapan bagian, yaitu 

tenaga pelayanan sosial, tenaga perawat, tenaga pekerja sosial, tenaga juru cuci, 

tenaga juru masak, tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan tenaga mekanikal 

elektrikal. Kedelapan klasifikasi tenaga sosial tersebut saling berkoordinasi dan 

sinergi untuk tercapainya visi dan misi, serta tujuan organisasi. 

Penelitian ini berfokus pada pegawai Penyedia Jasa Layanan Perorangan 

bagian tenaga pelayanan sosial, sebab tenaga pelayanan sosial merupakan bagian 

yang sangat berkaitan dengan pekerjaan atau profesi sosial sebagaimana yang sudah 

dibahas pada uraian di atas. Tenaga Pelayanan Sosial Panti Sosial Tresna Werdha 

Budi Mulia Jakarta saat ini berjumlah 56 orang. 

Tabel 2. Data Tenaga Pelayanan Sosial PJLP PSTW Budi Mulia Jakarta 2021 

Kelompok Umur Jumlah 

20 – 25 Tahun 16 Pegawai 

26 – 30 Tahun 12 Pegawai 

31 – 35 Tahun 4 Pegawai 
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36 – 40 Tahun 14 Pegawai 

41 – 45 Tahun 4 Pegawai 

46 – 50 Tahun 4 Pegawai 

51 – 55 Tahun 2 Pegawai 

Jumlah 56 Pegawai 

Sumber: PSTW Budi Mulia Jakarta (Data diolah) 

Tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan warga binaan sosial (WBS) 

dalam hal meningkatkan pelayanan sosial baik secara fisik, mental, maupun sosial. 

Serta terpenuhinya kebutuhan hidup baik kebutuhan jasmani (makan, pakaian, dan 

kesehatan) maupun rohani, sehingga dapat menikmati masa tuanya atau hari tuanya 

dengan tentram secara lahir dan batin. 

Dalam upayanya untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibangun sebuah 

loyalitas yang bagi pekerja sosial. Hal ini dikarenakan pekerjaan sosial 

membutuhkan tingkat kesabaran, ketekunan, dan kedisiplinan yang tinggi. Pekerja 

yang memiliki kompetensi dasar yang baik belum tentu loyal terhadap 

pekerjaannya. Data tentang loyalitas dapat dilihat dari data pegawai tiap tahunnya. 

Tabel 3. Data Tenaga Pelayanan Sosial Dari Tahun Ke Tahun 

Pegawai/Tahun 2018 2019 2020 

Pegawai Lama 44 48 45 

Pegawai Baru 12 8 11 

Jumlah 56 orang 56 orang 56 orang 

Sumber: PSTW Budi Mulia Jakarta (Data diolah) 

Pada tabel 3 tersebut dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi keluar dan masuk 

pegawai dari tahun ke tahun, baik pegawai lama maupun baru. Hal tersebut 

membuktikan bahwa terdapat indikasi unsur kurangnya loyalitas karyawan pada 

PSTW Budi Mulia Jakarta, meskipun masih belum teruji secara terperinci melalui 

uji statistic. 

Tingkat loyalitas dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja yang dirasakan 

tiap pegawai. Dalam hal ini menyangkut seperti tingkat gaji/upah yang didapat, 

sampai tingkat keamanan pada pekerjaan tersebut. Pegawai PJLP pada PSTW Budi 
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Mulia Jakarta saat ini menerima besaran gaji pada tingkat UMR DKI Jakarta. 

Berikut data hasil wawancara yang dilakukan bersama 5 pegawai. 

Tabel 4. Hasil Wawancara Terhadap Gambaran Kepuasan Kerja Pegawai 

Poin Pertanyaan Puas Tidak Puas 

Kepuasan terhadap gaji 1 orang 4 orang 

Rasa aman saat bekerja 1 orang 4 orang 

Keluhan terhadap tanggung jawab 

pekerjaan yang tinggi 
4 orang 1 orang 

Sumber: Wawancara pegawai pada Rabu, 20 Oktober 2021 (Data diolah) 

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana 

Pembinaan Sosial, saat ini pegawai PJLP Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 

Jakarta tidak mendapat tunjangan baik tahunan maupun bulanan. Wawancara 

dilakukan bersama 5 pegawai, didapat bahwa 4 dari 5 pegawai merasa belum puas 

mengenai pendapatan yang diterima tiap bulannya. Hal ini menyangkut tidak 

diperolehnya tunjangan pekerjaan yang harusnya mereka terima. Namun, pegawai 

tersebut tetap mendapat hak penuh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

Berdasarkan wawancara mengenai tingkat keamanan kerja yang menyangkut 

keberadaan warga binaan sosial yang mengalami gangguan kejiawaan atau kurang 

waras, didapat hasil bahwa 4 dari 5 pegawai ada rasa takut mengenai keamanan 

pada diri mereka. Hal ini disebabkan karena bisa saja sewaktu-waktu warga binaan 

sosial yang memiliki gangguan mental atau kejiawaan membahayakan diri sendiri 

maupun para pekerja sosial disekitarnya. Dari hasil wawancara mengenai sistem 

gaji/upah dan tingkat keamanan kerja mencerminkan kurangnya tingkat kepuasan 

bagi tenaga pelayanan sosial Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta. 

Tingkat kedisiplinan atau displin kerja yang tinggi menjadi salah satu 

variabel yang mempengaruhi loyalitas pegawai PJLP pada PSTW Budi Mulia 

Jakarta. Tabel absensi pegawai yang telat dalam dua bulan terakhir, yakni bulan 

Agustus-September 2021.  

Tabel 5. Kasus Ketelatan Absensi Masuk 

Bulan Jumlah Telat 
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Agustus 190 

September 114 

Sumber: Bagian Tata Usaha PSTW Budi Mulia Jakarta (Data diolah) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan H, menurut H saat ini jam 

kerja pada PSTW Budi Mulia Jakarta melewati batas jam kerja menurut Kemenaker 

yang seharusnya 7 jam saja namun pada praktek di lapangan lebih dari 8 jam. Hal 

ini menjadi keluhan tiap pegawai, sehingga pada dampaknya terdapat pegawai yang 

telat absen maupun melebih-lebihkan waktu pada saat jam istirahat. Menurut B dan 

L berdasarkan wawancara yang dilakukan sejalan dengan pendapat H, jam kerja 

yang tinggi membuat mereka cepat lelah dan membutuhkan waktu istirahat yang 

cukup bahkan lebih, sehingga pegawai seringkali melebihi waktu istirahat dan 

menyempatkan tidur pada saat situasi yang agak senggang. Peraturan yang berlaku 

saat ini pada PSTW Budi Mulia Jakarta membuat pegawai cukup terikat, 

berdasarkan wawancara dengan T, ia merasa peraturan yang berlaku saat ini cukup 

mengikat pegawai, dalam arti pegawai saat ini cukup terbatas ruang geraknya. 

Namun menurutnya juga, hal tersebut merupakan konsekuensi dari pekerjaan dan 

kontrak kerja yang berlaku, namun tetap saja ia merasa cukup terikat pada 

kenyataannya. Hal ini menjadi permasalahan pada akhirnya, menurut S salah satu 

tenaga Aparatur Sipil Negara pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta, 

pegawai sering kali memanfaatkan kesempatan seperti waktu kosong/senggang 

ataupun disaat tenaga Aparatur Sipil Negara sedang kurang mengawasi, pegawai 

sering kali melanggar jam kerja atau waktu kerja seperti tidur, pergi keluar kantor 

dan lainnya. Fenomena tersebut mencerminkan kurangnya sikap disiplin kerja pada 

diri pegawai. Hal ini dinilai tidak cukup bagus bagi tingkat disiplin kerja pada Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta.  

Lingkungan kerja sebagai variabel selanjutnya yang diduga dapat 

mempengaruhi loyalitas pegawai PJLP Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 

Jakarta. Lingkungan kerja yang ada didalamnya menyangkut fasilitas kerja yang 

diberikan, hubungan kerja, kebersihan serta kenyamanan pada saat bekerja. Berikut 

data hasil wawancara bersama 5 pegawai mengenai lingkungan kerja. 
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Tabel 6. Hasil Wawancara Mengenai Lingkungan Kerja 

Poin Pertanyaan Cukup Kurang 

Fasilitas kerja yang diberikan berupa mess 

pegawai 

2 orang 3 orang 

Kebersihan mess pegawai 4 orang 1 orang 

Kenyamanan lingkungan kerja 1 orang 4 orang 

Sumber: Wawancara pegawai pada Rabu, 20 Oktober 2021 (Data diolah) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pelaksana Pembinaan 

Sosial, saat ini Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Budi Mulia Jakarta 

mempunyai fasilitas kerja utama berupa mess atau wisma atau asrama bagi laki-laki 

dan perempuan untuk menunjang pekerjaan. Hal ini sebagai bentuk akomodasi 

yang diberikan kepada pegawai PJLP untuk dapat menjalani pekerjaannya secara 

maksimal. Berdasarkan wawancara dengan pegawai, menurut B saat ini mess 

pegawai keadaannya kurang cukup bersih terutama pada mess laki-laki. Hal 

tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran setiap pegawai mengenai 

kebersihan. Pendapat yang sama dikatakan oleh S, salah satu tenaga ASN Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta, pegawai dinilai jorok masalah 

kebersihan mess. Menurut L dan H dari hasil wawancara didapat bahwa, fasilitas 

berupa mess atau asrama bagi pegawai kurang dapat menunjang pekerjaan yang 

dilakukan. Mereka berpendapat bahwa ada beberapa fasilitas kerja yang seharusnya 

juga diberikan selain mess, seperti locker pegawai, sarung tangan, seragam kerja, 

dan alat-alat kerja yang lain. Mengenai hubungan kerja, menurut pengamatan S 

(salah satu tenaga ASN Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta) saat ini 

pegawai yang didominasi oleh pekerja millenials, yang masih memiliki ego yang 

tinggi dan kurang cukup dapat bekerja sama terhadap sesama rekan kerja. Menurut 

S, pegawai saat ini kurang dapat berbaur dengan sesama rekan kerja, pegawai dalam 

praktek pekerjaannya masih berkubu-kubu dan kurangnya kerja sama dalam 

menjalankan pekerjaan. Karena bagaimanapun juga dalam bekerja dituntut harus 

memiliki sikap professional, hal tersebut masih belum terlihat menurut S. 

Berdasarkan wawancara dengan 5 pegawai mengenai kebersihan asrama warga 

binaan sosial yang dinilai sering manjadi masalah bagi panti sosial. Sering kali 

tercium aroma atau bau-bau kurang sedap pada asrama warga binaan sosial, hal ini 
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karena kurangnya kesadaran warga binaan sosial mengenai kebersihan diri maupun 

lingkungannya. Meskipun hal tersebut menjadi salah satu tugas bagi pekerja sosial 

untuk mengatasi masalah tersebut, pegawai merasa cukup mengganggu 

kenyamanan dalam bekerja. Beberapa fenomena diatas mengenai lingkungan kerja 

dinilai dapat mempengaruhi tingkat loyalitas bagi setiap pegawai pada Panti Sosial 

Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta. 

Dapat disimpulkan berasarkan fenomena berupa data dan masalah di atas, 

dalam menunjang pekerjaannya tersebut yang didalamnya dibutuhkan tingkat 

kepuasan pekerjaan, yang menyangkut kepuasan terhadap pekerjaan maupun 

terhadap organisasi, sampai sistem gaji/upah, agar pekerja sosial mendapatkan 

menyamanan dalam bekerja. Selain itu penerapan disiplin kerja, serta lingkungan 

kerja yang mendukung merupakan variabel lain yang menunjang agar terciptanya 

loyalitas bagi tenaga pelayanan sosial pegawai Budi Mulia Jakarta. Sering kali 

terdapat masalah-masalah mengangkut hal-hal tersebut dalam pelaksanaan kegiatan 

sosial. Sehingga dari ketiga variabel tersebut bisa menjadi faktor agar dapat 

terciptanya loyalitas pekerja sosial terhadap pekerjaannya. 

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian mengenai kepuasan kerja 

terhadap loyalitas. Dimana penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, 2014) 

didapatkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif secara langsung terhadap 

loyalitas studi pada Guru SMK Swasta di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. 

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Citra and Fahmi, 2019), kepuasan 

kerja tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Artinya loyalitas karyawan tidak 

dipengaruhi oleh faktor yang menjadi indikator dalam penelitian tersebut, studi 

pada PT Perkebunan Nusantara (Persero) IV. 

Hubungan antara disiplin kerja dengan loyalitas karyawan yang diteliti oleh 

(Nurhasanah, 2019) studi pada karyawan PT Hudaya Maju Mandiri Bekasi, didapat 

hasil disiplin kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Pada penelitian 

tersebut, karyawan meyakini bahwa dengan adanya disiplin kerja baik maka akan 

berbanding lurus dengan tingkat loyalitas karyawan. Sejalan dengan penelitian 

(Nurhasanah, 2019), penelitian (Cahyadi, 2019) didapat hasil bahwa disiplin kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas, studi pada karywan PT Pondon 

Cabe Golf and Country. 
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Selanjutnya hubungan antara lingkungan kerja terhadap loyalitas yang 

diteliti oleh (Larastrini and Adnyani, 2019), studi pada karyawan Rumah Sakit 

Umum Puri Raharja, didapat hasil lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas karyawan. Dari penelitian tersebut juga didapat 

kesimpulan bahwa lingkungan kerja yang nyaman akan membuat karyawan 

semangat dalam bekerja sehingga berpengaruh terhadap loyalitas karyawan 

tersebut. Berbeda dengan penelitian (Larastrini and Adnyani, 2019), penelitian 

yang dilakukan oleh (Fajarullaili, 2018) dalam skripsinya didapat hasil bahwa tidak 

adanya pengaruh antara lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan dalam 

studinya pada Unit Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tidak 

berpengaruhnya terhadap loyalitas karena lingkungan kerja sudah menjadi resiko 

bagi setiap karyawan Unit Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam 

menjalani pekerjaannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas apakah 

kepuasan kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan. Penulis mengambil studi pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 

Jakarta. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat 

judul, “Pengaruh Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Loyalitas Pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap loyalitas tenaga 

pelayanan sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap loyalitas tenaga 

pelayanan sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara lingkungan kerja terhadap loyalitas tenaga 

pelayanan sosial pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara bersama antara kepuasan kerja, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja terhadap loyalitas tenaga pelayanan sosial pada Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini akan menemukan jawaban atas perumusan 

masalah yang telah ditetapkan di atas, sehingga tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara Kepuasan 

Kerja Terhadap Loyalitas Tenaga Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia Jakarta. 

2. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara Disiplin 

Kerja Terhadap Loyalitas Tenaga Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Tresna 

Werdha Budi Mulia Jakarta. 

3. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara 

Lingkungan Kerja Terhadap Loyalitas Tenaga Pelayanan Sosial Pada Panti 

Sosial Tresna Werdha Budi Mulia Jakarta. 

4. Untuk mengetahui dan membuktikan apakah terdapat pengaruh secara bersama 

antara Kepuasan Kerja, Disiplin Kerja, Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Loyalitas Tenaga Pelayanan Sosial Pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 

Jakarta. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1. Aspek Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adadalah untuk menambah dan memperluas wawasan 

serta memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa Program Studi 

Manajemen dengan konsentrasi yang diambil Sumber Daya Manusia. 

2. Aspek Praktis 

a. Sebagai masukan dan memberi saran bagi Dinas Sosial DKI Jakarta dan 

pekerja sosial yang ada didalamnya mengenai indikator terhadap loyalitas 

seperti kepuasan kerja, didisiplin kerja, dan lingkungan kerja. Sehingga 

penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam meningkatkan loyalitas pada pekerja 

sosial kedepannya. 

b. Sebagai wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu serta pengetahuan 

yang didapat selama menjalani proses pendidikan S1 pada program studi 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 


