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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi menurut Siagian (2005, h. 60) merupakan alat yang 

digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama 

melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan 

tanggung jawab. Dapat dikatakan pula, organisasi adalah suatu bentuk 

kelompok individu yang melakukan kerjasama guna mencapai tujuan 

tertentu. 

Tercapai atau tidaknya suatu tujuan dalam sebuah perusahaan sangat 

ditentukan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di dalam perusahaan 

tersebut. Selain itu, SDM di dalam sebuah perusahaan juga berperan sebagai 

pendorong suatu perusahaan untuk terus berkembang serta bersaing, terus 

maju, dan dapat bertahan atau tidak. Oleh karena SDM memegang peranan 

penting, maka perlu diperhatikan setiap kebutuhannya serta segala sesuatu 

yang berhubungan dengan SDM dalam bekerja oleh perusahaan, sehingga 

manusia di dalamnya dapat bekerja dengan baik.  

SDM terdorong melakukan aktivitas yang disebut kerja untuk 

mendapatkan keuntungan serta mencapai tujuan-tujuan yang ingin 

dicapainya di sebuah perusahaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang telah 

direncanakan dan tidak semua aktivitas dapat dikatakan kerja. Pekerjaan 

tidak hanya dilakukan karena dirasa menyenangkan bagi seseorang, 

melainkan karena seseorang bersedia dengan maksimal mencapai suatu hasil 
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yang kemudian tercipta atau sebagai pelayanan terhadap masyarakat, 

termasuk dirinya sendiri atau sebagai benda, karya, tenaga, dan sebagainya.  

Ada banyak faktor yang menjadi pendorong manusia untuk bekerja. 

Faktor pendorong tersebut disebut dengan motivasi. Motivasi sendiri adalah 

daya pendorong yang menyebabkan seseorang anggota dalam organisasi rela 

dan bersungguh-sungguh untuk mengerahkan seluruh kemampuan, keahlian, 

tenaga, dan waktunya untuk menyelesaikan segala tanggung jawab dan 

melaksanakan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita 

organisasi yang ditargetkan perusahaan. (Siagian, 2004, h. 138). 

Pada umumnya sebuah organisasi membutuhkan karyawan dengan 

motivasi yang tinggi dalam bekerja guna mencapai tujuan dari perusahaan 

tersebut . Ciri-ciri individu yang memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam 

melaksanakan pekerjaannya menurut Mangkunegara (Nuryanti, 2011, h. 100) 

diantaranya adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab kerja yang 

tinggi dan berani mengambil resiko dalam melaksanakan pekerjaannya, 

memiliki tujuan yang realitis dan rencana kerja yang ingin dicapainya dalam 

melakukan sebuah pekerjaan, memanfaatkan umpan balik serta mencari 

kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan dirinya 

maupun perusahaan seperti bekerja sesuai standart operasional perusahaan 

dan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Jika karyawan dalam suatu perusahaan memiliki motivasi kerja yang 

tinggi, maka tujuan dan cita-cita perusahaan maupun karyawan yang 

bersangkutan akan tercapai. Selain itu, perusahaan juga akan mendapat 

untung besar serta lebih maju dan berkembang. Begitu pula sebaliknya, jika 

karyawan dalam suatu perusahaan memiliki motivasi yang rendah, maka 
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sebuah perusahaan akan sulit untuk mencapai cita-cita dan tujuan dari 

perusahaan. Bahkan perusahaan dapat mengalami kemunduran dalam segala 

hal. 

Perusahaan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah CV. 

Berkah Dalem. CV. Berkah Dalem merupakan sebuah perusahaan kecil yang 

bergerak dalam bidang produksi kayu. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 10 

Januari 2013 dan saat ini memiliki 40 orang karyawan. Perusahaan ini 

berfokus pada pembuatan veneer dan benso yang merupakan bahan baku 

playwood. Veener dan benso tersebut yang kemudian dikirim ke perusahaan 

playwood untuk menjadi bahan baku pembuatan triplek, lamberkor dan 

blockbot.  

Menurut hasil observasi yang telah beberapa kali dilakukan di CV. 

Berkah Dalem terdapat indikasi masih rendahnya motivasi kerja para 

karyawan CV. Berkah Dalem. Hal ini dapat dilihat dari beberapa karyawan 

yang sering terlambat masuk kerja dan terlambat setelah istirahat. Selain itu, 

banyak karyawan yang sering menyepelekan pekerjaan dengan mengobrol 

saat bekerja atau menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan.  

Data-data di perusahaan juga menunjukkan tingkat absensi karyawan 

yang tinggi jauh dari target yaitu 90% kehadiran, apalagi setelah menerima 

gaji tiap minggunya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kehadiran 

karyawan 3 bulan terakhir pada Oktober sampai Desember 2014 ini yang 

terus menurun. Bulan Oktober 2014 tingkat kehadiran karyawan 84,2%, 

bulan November 2014 83%, bahkan pada bulan Desember 2014 tingkat 

kehadiran karyawan hanya mencapai 77,4%. Data lain menunjukkan sering 

tidak terpenuhinya target produksi yaitu output kurang lebih 13,5-15/m3 dan 
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input log kurang lebih 54% atau 28/m3. Rata-rata karyawan hanya dapat 

mencapai output 12-14/m3 dan input sekitar 52-53%. 

Selain itu, hasil wawancara yang dilakukan pada owner, kepala 

personalia, mandor, serta beberapa karyawan di CV. Berkah Dalem juga 

mendukung indikasi rendahnya motivasi karyawan CV. Berkah Dalem. Hal 

ini ditandai dari seringnya karyawan cuti tanpa penjelasan yang jelas. 

Beberapa karyawan mengaku malas untuk bekerja, sehingga tidak bisa 

mencapai target yang diberikan, bekerja dengan terpaksa, bekerja hanya 

rutinitas, sering terkena teguran dari atasan karena tidak dapat memenuhi 

target, adanya perasaan tertekan dalam bekerja, terdapat rekan kerja yang 

tidak menyenangkan, adanya rasa tidak suka terhadap rekan kerja dan atasan, 

merasa tidak aman dalam organisasi tersebut, hubungan iterpersonal dan 

kondisi kerja yang kurang nyaman.  

Dari hasil observasi, dokumentasi, terutama hasil wawancara yang 

dilakukan di CV. Berkah Dalem terdapat indikasi bahwa motivasi kerja 

karyawan CV. Berkah Dalem masih rendah karena tidak sesuai dengan ciri-

ciri karyawan dengan motivasi tinggi menurut Mangkunegara. Hal ini jelas 

menjadi permasalahan yang dapat merugikan organisasi dalam segala hal 

baik produksi maupun pendapatan organisasi. 

Tinggi rendahnya motivasi kerja karyawan termasuk karyawan 

CV.Berkah Dalem di atas dikarenakan ada banyak faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja. Siagian (2004, h. 80-81) mengemukakan 

bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja seorang 

karyawan, diantaranya adalahkarakteristik biografikal (umur, masa kerja, 

jenis kelamin, jumlah tanggungan dan status perkawinan), kepribadian, 
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persepsi, kemampuan belajar, nilai-nilai yang dianut, sikap, kepuasan kerja, 

dan kemampuan.  Pratama&Ambarini (2013, h. 162) juga mengemukakan 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja diantaranya 

kepuasan kerja, kepemimpinan, kompensasi, dan lingkungan kerja. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi kerja seorang 

karyawan menurut ahli di atas adalah faktor lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja sendiri merupakan segala hal yang berada di sekitar karyawan pada saat 

karyawan itu bekerja yang mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya 

(Andamdewi, 2013, h. 211). Lingkungan kerja terbagi menjadi dua bagian 

yakni lingkungan kerja fisik dan psikologis. Lingkungan kerja fisik 

merupakan keadaan ruangan tempat bekerja seperti tatanan ruangan, warna 

ruangan, pencahayaan beserta peralatan yang mendukung dalam bekerja. 

Lingkungan kerja psikologis adalah kondisi psikososial atau interaksi dan 

hubungan yang ada di dalam perusahaan. Lingkungan kerja psikologis 

sendiri adalah keadaan tempat kerja pada waktu seorang individu melakukan 

suatupekerjaan, lingkungan kerja psikologis inilah merupakan sesuatu yang 

dapat mempengaruhi kinerja seorang individu, sehingga individu akan 

menghasilkan sesuatu yang diinginkannya. Lingkungan kerja psikologis 

meliputi hubungan atasan dan bawahan, kebijaksanaanpimpinan, relasi 

dengan teman kerja, kenyamanan, kerja sama dalam kelompok, kesediaan 

membantu, rasa aman berada dalam perusahaan. Dari kedua faktor 

lingkungan kerja karyawan tersebut, faktor lingkungan kerja yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah faktor lingkungan kerja psikologis. 

Lingkungan kerja psikologis merupakan faktor penting yang 

berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas seorang karyawan. 
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Kelelahan, rasa jenuh, malas, menghindari pekerjaan serta motivasi yang 

rendah biasanya diakibatkan oleh lingkungan kerja yang buruk.  Sebaliknya, 

lingkungan kerja psikologis yang baik tidak menimbulkan kelelahan serta 

ketegangan emosi pada karyawan dan mengakibatkan motivasi kerja 

karyawan tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah 

dilakukan, diketahui keadaan lingkungan kerja psikologis karyawan CV. 

Berkah Dalem adalah sebagai berikut: hubungan yang kurang dekat antara 

atasan dan bawahan, banyaknya karyawan yang merasa atasan terkesan acuh 

pada mereka, masih adanya rasa saling tidak suka dan tidak nyaman antara 

rekan kerja, kurang terjaminnya kehidupan karyawan yang bekerja di 

perusahaan ini karena tidak adanya jaminan sosial seperti jamsostek, jaminan 

hari tua, dan kontrak kerja yang kurang jelas, adanya rasa iri dan dengki antar 

teman kerja, kurang adanya kerja sama dalam kelompok, serta kurang 

terjalinnya komunikasi yang baik dan lancer antar sesame karyawan ataupun 

antara karyawan dan atasan. 

Seberapa jauh akibat yang akan disebabkan oleh lingkungan kerja 

psikologis karyawan termasuk karyawan CV. Berkah Dalem di atas 

dipengaruhi oleh bagaimana cara individu mempersepsikannya. Walgito 

(2002, h. 69) menyatakan bahwa persepsi adalah  suatu proses yang 

didahului oleh proses penginderaan, dengan kata lain merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera. Setiap individu 

mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu hal walaupun berada 

dalam situasi dan menghadapi hal yang sama. Apabila karyawan memiliki 

persepsi yang positif atau baik terhadap lingkungan kerjanya, maka 

karyawan akan menganggap lingkungan kerjanyanya nyaman dan 
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menyenangkan. Sebaliknya, karyawan akan menganggap lingkungan 

kerjanya sebagai lingkungan kerja yangkurang atau tidak menyenangkan bila 

karyawan memiliki persepsi yang negatif terhadap lingkungan kerjanya 

Permasalahan muncul ketika kenyataan yang terjadi di lingkungan 

kerja dipersepsikan kurang baik atau negatif oleh karyawan. Jika hal ini 

diimbangi dengan ketidakmampuan  karyawan tersebut untuk beradaptasi 

dalam menjalin hubungan dengan rekan-rekan kerja atau situasi kerja di 

tempat kerja maka hal tersebut akan mempengaruhi pula aktivitas kerjanya 

sehingga motivasi kerja karyawan menurun dan akibat yang ditimbulkan 

adalah produktivitas kerja juga menurun. Jika produktivitas menurun, maka 

hal ini akan sangat merugikan kedua belah pihak, yakni perusahaan dan 

karyawan itu sendiri. Baik karyawan maupun perusahaan tentunya tidak 

dapat mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkannya. 

Persepsi karyawan CV. Berkah Dalem terhadap lingkungan kerja 

psikologis juga berbeda antara satu dengan yang lain. Beberapa karyawan 

mengatakan tidak ada masalah yang berarti selama bekerja di perusahaan 

tersebut, mereka merasa nyaman bekerja di perusahaan tersebut, memiliki 

hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, ataupun segala hal yang 

berhubungan dengan organisasi. Namun banyak karyawan yang 

mengeluhkan adanya hubungan yang tidak baik antara dirinya dengan atasan, 

relasi yang buruk dengan rekan kerja, merasa kurang nyaman berada dalam 

perusahaan tersebut, adanya rasa tidak aman bekerja dalam perusahaan 

tersebut, merasa bahwa mereka kurang bisa menjalin komunikasi dan bekerja 

sama dengan baik dengan rekan kerjanya dan lain sebagainya. 
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Berdasarkan fenomenadiatas, peneliti mengajukan pertanyaan 

apakah ada hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis 

dengan motivasi kerja karyawan CV. Berkah Dalem? Berangkat dari 

pertanyaan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

dengan judul “Hubungan antara Persepsi terhadap Lingkungan Kerja 

Psikologis dengan Motivasi Kerja Karyawan CV. Berkah Dalem”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan 

antara persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis dengan motivasi kerja 

pada karyawan CV. Berkah Dalem. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian peneliti berharap dapat memberikan 

sumbangan pengembangan bagi ilmu psikologi, khususnya bagi 

Psikologi Industri dan Organisasi, yang berhubungan dengan motivasi 

kerja karyawan dan persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis. 

 

 

2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan yang 

berguna bagi perusahaan dalam kaitannya dengan motivasi kerja dan 

persepsi terhadap lingkungan kerja psikologis.


