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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena karyawan kontrak di Indonesia sendiri memang 

sudah berlangsung cukup lama, baik dilakukan oleh perusahaan 

lokal atau asing. Swasta atau milik pemerintah. Menurut UU No 13 

dan Keputusan Menteri Tenaga kerja No 100 tahun 2004 tentang 

ketenagakerjaan dibahas mengenai karyawan kontrak. Sebagai 

bagian dari sistem ekonomi kapitalis dunia maka fenomena tenaga 

kerja kontrak atau dikenal dengan istilah outsourcing ini kian 

banyak dipilih sebagai alternative mendapatkan tenaga kerja yang 

murah, cepat, dan beresiko lebih rendah.  

Seseorang yang dikontrak biasanya beban kerjanya hampir 

sama atau bahkan lebih berat dari pada pegawai tetap, namun dari 

segi gaji atau fasilitas lainnya tentu saja sangat berbeda.  Maka 

dapat dilihat berapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh 

perusahaan dari segi produktifitas misalnya, termasuk tidak adanya 

ketentuan pesangon yang jelas apabila perusahaan tidak lagi 

menggunakan jasa si tenaga kerja kontrak. Banyak perusahaan 

outsource (penyedia tenaga kontrak) yang melihat peluang ini. 

Sehingga perusahaan yang membutuhkan pegawai kontrak tinggal 

memesan sesuai kualifikasi yang diinginkan. Namun persoalan yang 

ditimbulkan akibat sistem kontrak ini seakan tak berkesudahan. 

Mulai dari PHK sepihak, tidak adanya pesangon yang memadai, dan 
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terlebih lagi tidak adanya perlindungan hukum bagi karyawan 

kontrak yang akan menuntut haknya di pengadilan. 

Ada beberapa fenomena yang terjadi di lapangan terkait 

dengan status kepegawaian dan motivasi kerja buruh, yaitu mereka 

yang perusahaannya besar, lebih memilih sistem pegawai kontrak 

karena selain lebih murah, tidak ada pensiun, serta bisa dilakukan 

peremajaan lebih dini (hasil wawancara terhadap pegawai HRD). 

Selain itu juga dipertegas dengan adanya fakta di berita berikut ini: 

Ratusan karyawan dan sopir tanki membawa pasokan 

bahan bakar minyak (BBM) demonstrasi di Jembatan III 

Jalan Yos Sudarso, Koja, Jakarta Utara, Selasa 1 

November 2016. Kalangan  pekerja outsourching dari PT 

Pertamina Patra Niaga, itu menuntut agar diangkat 

menjadi karyawan tetap. Akibat aksi demonstrasi tersebut 

arus lalu lintas padat merayap. Para pengunjukrasa 

berorasi persis di tiga pintu depot pertamina hingga 

dipinggir Jalan Yos Sudarso. Untuk mengamankan 

jalannya demonstrasi sebanyak 205 personil dibantu 

personil Polda Metro Jaya dan TNI. Dalam orasinya diatas 

mobil komando mereka meminta dan mendesak pihak PT 

Pertamina Patra Niaga agar segera berdiskusi dengan 

para karyawan terkait kesejahteraannya yang sudah 

puluhan tahun bekerja. Mereka juga membawa spanduk 

dan terpal bertuliskan karyawan tetap harga mati.“Kami 

meminta agar kami diangkat karyawan tetap. Kami bekerja 

dan mengabdi cukup lama. Kami menuntut upah lembur 

kami agar dibayar sekarang juga,” teriak para pendemo di 

lokasi. (Poskotanews, 2016). 

 Menurut Winkel (2006, h.92) motivasi merupakan daya 

dorong yang melatarbelakangi semua tindakan seseorang.         

Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere yang berarti 

dorongan atau daya penggerak (Hasibuan, 2005, h.92). Menurut 
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Woolfolk (2004, h.350), motivasi adalah pemberi dorongan internal 

sebagai bagian dari dalam diri individu, yang secara langsung dapat 

menimbulkan sebuah tingkah laku. Menurut Anoraga (2009, h. 35) 

motivasi kerja adalah energi yang menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang ikut 

menentukan prestasinya.  

Menurut Suseno dan Sugianto (2010, h. 99) motivasi kerja 

ditunjukan berdasarkan indikator – indikator berikut : karyawan 

yang memiliki motivasi kerja tinggi akan menilai pekerjaannya 

sebagai hal yang menarik, penuh tantangan untuk mengembangkan 

potensinya, merasa senang dan puas dalam melakukan pekerjaan, 

dan karyawan akan lebih berusaha untuk mencapai hasil yang 

optimal dengan semangat tinggi, serta selalu berusaha untuk 

mengembangkan tugas dan dirinya. Motivasi kerja  berarti dorongan 

yang menyebabkan terjadinya aktivitas – aktivitas seseorang untuk 

berkerja. Motivasi ini dikatakan sebagai sesuatu yang 

melatarbelakangi terjadinya perilaku seseorang untuk berkerja. 

Menurut teori klasik motivasi para karyawan hanya termotivasi 

karena uang.  

Frederick Tylor (dalam Griffin dan Ebert, 2008, h. 259) 

mengusulkan agar perusahaan dan karyawan mengambil manfaat 

dengan cara pandang kehidupan dan lingkungan kerja yang telah 

diterima oleh masyarakat luas. Jika karyawan termotivasi oleh uang, 

jika membayar mereka lebih banyak akan mendorong mereka untuk 

bekerja lebih giat. Sementara itu, perusahaan yang menganalisis 
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pekerjaan dan menemukan cara yang lebih baik untuk 

mengerjakannya dapat memproduksi barang lebih murah, menarik 

keuntungan lebih banyak dan karena membayar dan memotivasi 

karyawannya lebih baik daripada pesaingnya. 

Motivasi kerja juga dipengaruhi oleh berbagai hal seperti 

status kepegawaian. Herzberg (dalam Sudarmo, 2000, p. 32) 

menjelaskan bahwa motivasi karyawan salah satunya dipengaruhi 

oleh status pegawai (pegawai tetap atau tidak tetap/kontrak). 

Saat ini banyak perusahaan yang menetapkan kebijakan 

perekrutan karyawan kontrak tidak terkecuali perusahaan di 

Semarang. Berdasarkan pada hasil pengamatan peneliti di lapangan, 

diketahui fakta bahwa ada perbedaan motivasi kerja antara karyawan 

kontrak dan tetap dimana karyawan tetap memiliki motivasi kerja 

yang lebih tinggi dibanding karyawan kontrak. 

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara kepada 

kepala operasi yang dilakukan peneliti di Perusahaan “X” di 

Semarang terjadi masalah seperti adanya keterlambatan pengerjaan 

dokumen dalam pekerjaan atau terjadi lambat kerja oleh karyawan 

kontrak, jadwal order yang tidak pasti atau mendadak, dimana hal 

ini mengindikasikan adanya motivasi kerja yang menurun. Indikasi 

lain dari motivasi kerja yang rendah dapat dilihat dari para 

karyawan tidak bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan 

dengan cepat atau dengan kata lain karyawan menjadi lambat dalam 

bekerja serta tidak bersemangat serta sering absen sehingga hal ini 

menjadi menarik untuk diteliti. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningrum dan Bachtiar 

(2005) dan Sarianti dan Sari (2008) menyimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan motivasi kerja antara pegawai kontrak dan pegawai tetap. 

Sedangkan penelitian Nurhayati dan Laksmiwati (2012) 

menyatakan adanya perbedaan motivasi kerja karyawan ditinjau dari 

status kepegawaiannya. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Dobre 

(2013), Zameer, Ali, Nisar dan Amir (2014) dan Uzonna (2013). 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada perbedaan status kepegawaian dengan motivasi kerja 

pada pegawai yang bekerja di perusahaan “X” di Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui perbedaan  motivasi 

kerja berdasar pada status kepegawaian di perusahaan ”X” di 

Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi psikologi industri tentang motivasi kerja dan 

status kepegawaian karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi para pegawai, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi masukan informasi yang bermanfaat mengenai 

perbedaan motivasi kerja pada para pegawai di Indonesia pada 
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umumnya dan Semarang pada khususnya. Bagi perusahaan 

diharapkan untuk lebih memperhatikan motivasi kerja 

karyawan kontraknya. Karena motivasi kerja terkait secara 

tidak langsung dengan proses peningkatan produktifitas suatu 

bidang pekerjaan. 


