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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan seorang pemimpin dalam menerapkan kepemimpinannya 

yang optimal serta motivasi kerja yang tinggi akan menghasilkan kinerja untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Kinerja merupakan aksi seseorang yang bersifat 

individual. Hal ini dikarenakan setiap individu dalam mengerjakan tugasnya 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Kinerja tergantung pada kombinasi 

antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang diperoleh akan dilakukan dan 

tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu (Maulana, 2015). 

Sifat industri sekarang membutuhkan seorang pimpinan atau manajer 

untuk terlibat dalam sejumlah tugas dalam memberikan pelayanan organisasi. Hal 

ini tidak mengherankan, karena manajer adalah cerminan dari suksesnya 

perusahaan dan diharapkan dapat menawarkan layanan pelanggan berkualitas 

tinggi dan berhasil. 

Saat ini situasi kerja telah banyak menuntut, pekerjaan individu dengan 

motivasi intrinsik dan polychronicity harus memainkan peran penting dalam 

memberikan pelayanan, campur tangan work-family, penanganan keluhan, dan 

proses pemulihan layanan. Karena, dalam kasus tertentu, individu sering 

dihadapkan pada berbagai kejadian yang tidak dapat diprediksi pada satu waktu, 

termasuk pelanggan atau tamu yang tidak puas, permintaan khusus dan perintah 

yang tidak standar (Bitner, 1990). Individu tidak hanya diharapkan untuk 
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menyelesaikan tugas ini secara bersamaan, namun juga diharapkan dapat 

menampilkan kinerja pelayanan dan pengiriman yang sangat baik pada waktu 

yang bersamaan (Daskin, 2013). 

Di era masa kini, pasar menjadi semakin kompetitif sehingga semakin 

membuat manajer untuk dapat bersaing dengan menyesuaikan diri pada 

manajemen waktu di tempat kerja. Variabel yang menjelaskan bagaimana manajer 

memandang manajemen waktu dikenal sebagai polychronicity yang berarti 

"sejauh mana orang lebih memilih untuk terlibat dalam dua atau lebih tugas atau 

kejadian secara bersamaan dan percaya bahwa preferensi mereka adalah cara 

terbaik untuk melakukan sesuatu"(Bluedorn, et al, 1999). Bluedorn mengatakan 

bahwa polychronicity pertama kali di sebutkan oleh Hall. Sejak itu, polychronicity 

berkembang menjadi variabel budaya dan didefinisikan : (a) lebih suka terlibat 

dalam dua atau lebih tugas atau secara bersamaan dan (b) percaya bahwa 

preferensi mereka adalah cara terbaik untuk melakukan sesuatu (Bluedorn et al., 

1999). Oleh karena itu, individu yang memiliki sifat polychronic dapat mengelola 

banyak tugas dalam waktu bersamaan dan memberikan kinerja pelayanan dengan 

hasil yang baik sesuai harapan pelanggan dan atasan. (Karatepe et al., 2013). 

Menurut Mintzberg dalam Grover (1993) menyimpulan bahwa manajer 

harus bisa melakukan sepuluh peran yang berbeda dimana sepuluh peran ini 

dibagi dalam tiga kategori dasar, yaitu yang pertama adalah interpersonal roles, 

manajer sebagai tokoh utama yang berhubungan dengan oranglain contohnya 

adalah sebagai kepala figure, pemimpin dan penghubung, yang kedua adalah 

informational roles, manajer memberikan informasi kepada para karyawannya 
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contohnya adalah pengawas, pemberi informasi dan juru bicara dan yang ketiga 

adalah decisional roles, manajer sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan 

contohnya adalah sebagai wirausahawan, penengah keributan, pengalokasian 

sumberdaya dan perlindungan atau negosiator. Misalnya seorang manajer dalam 

waktu bersamaan menghadapi banyak tantangan antara lain masalah dengan 

karyawan, masalah tentang pelanggan yang komplain terhadap pelayanan dan  

ingin bertemu langsung dengan manajer perusahaan tersebut, meeting bersama 

klien, membereskan klaim biaya yang diajukan karyawan lain dan memikirkan 

strategi-strategi lain bagi majunya perusahaan. Situasi seperti ini biasa terjadi bagi 

mereka, karena mereka tidak menganggap tugas simultan ini sebagai gangguan. 

Jadi, mereka harus bisa melaksanakan tugas ini dalam jangka waktu tertentu. 

Di sisi lain, motivasi intrinsik adalah keinginan dari dalam diri sendiri 

untuk terlibat dalam suatu pekerjaan karena dapat menghasilkan karya yang 

menyenangkan, menarik dan memuaskan pribadinya (Amabile et al., 1994). Dapat 

diartikan bahwa motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari diri seorang 

manajer yang mendorong untuk bekerja dengan baik. Conservation of Resources 

Theory (COR) dari (Hobfoll, 1989) mengusulkan bahwa individu yang memiliki 

motivasi intrinsik menunjukkan lebih banyak perlawanan terhadap situasi yang 

menuntut. dan efisien. Dengan demikian keberhasilan manajer memotivasi 

bawahannya tergantung pada bagaimana manajer memahami motif para 

karyawannya. Dalam hal ini, perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan 

mampu, cakap dan terampil, tetapi yang terpenting Selain itu, (Katz, 2005) 

menyatakan bahwa faktor intrinsik adalah penyebab utama tingkat dedikasi dan 
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motivasi seseorang. Memang benar bahwa motivasi eksternal, seperti, kondisi 

kerja dan gaji juga penting namun tidak memberikan komitmen dan kegembiraan 

yang dibutuhkan karyawan. 

Begitu pentingnya peran SDM dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan, maka manajer harus mampu mewujudkan keinginan dan kebutuhan 

karyawan melalui pemberian motivasi sehingga dapat mencapai kinerja yang 

tinggi. Setiap manajer perlu memprediksi adanya usaha pengembangan 

keterampilan dan kemampuan manajerial untuk memberikan motivasi kepada 

bawahannya. Manajer memiliki tanggung jawab dalam membantu dan 

mempengaruhi tingkah laku bawahannya agar mereka dapat melaksanakan tugas 

secara efektif mereka mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil 

kinerja yang maksimal. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi untuk 

menduduki suatu  jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi kemungkinan akan 

dapat meningkatkan produktifitas kerja guna mencapai tujuan organisasi dan 

sebaliknya. Dengan  memahami peran yang dimainkan dalam motivasi, seorang 

manajer akan dapat meningkatkan produktivitas kerja bawahannya dan 

selanjutnya dapat meningkatkan kinerja mereka. 

Dilatarbelakangi masih jarangnya penelitian  ini dan rasa keingintahuan 

saya untuk mengetahui apakah potensi manajer mengenai motivasi intrinsik dan 

polychronicity berpengaruh terhadap job outcome di daerah asal peneliti, maka 

peneliti menggunakan Kabupaten Grobogan sebagai objek penelitian. Dimana 

penelitian ini mereplikasi dari penelitian (Daskin et al., 2016). Job outcome yang 

diteliti berupa work family conflict dan service recovery performance. (Daskin et 



5 
 

al, 2016) meneliti karyawan  frontline di hotel dan menuliskan bahwa 

keterbatasan  penelitiannya adalah kurangnya lingkup generalisasi penelitian yang 

hanya di perhotelan sehingga menyarankan untuk meneliti di perusahaan jasa 

lainnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul: 

“PENGARUH POLYCHRONICITY DAN MOTIVASI INTRINSIK 

TERHADAP JOB OUTCOME MANAJER PERUSAHAAN JASA DI 

KABUPATEN GROBOGAN.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh negatif terhadap work-family 

conflict? 

2. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap service recovery 

performance? 

3. Apakah polychronicity berpengaruh negatif terhadap work-family conflict? 

4. Apakah polychronicity berpengaruh positif terhadap service recovery 

performance? 

5. Apakah work-family conflict berpengaruh negatif terhadap service 

recovery performance? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi intrinsik terhadap work-family 

conflict. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi intrinsik terhadap service recovery 

performance. 

3. Untuk menganalisis pengaruh polychronicity terhadap work-family 

conflict. 

4. Untuk menganalisis pengaruh polychronicity terhadap service recovery 

performance. 

5. Untuk menganalisis pengaruh work-family conflict terhadap service 

recovery performance. 

 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Kontribusi praktis: 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemilik 

perusahaan jasa di Kabupaten Grobogan saat membuat kebijakan bagi 

manajer dalam hubungannya dengan polychronicity dan motivasi intrinsik. 

2. Kontribusi riset 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk 

penelitian yang sejenis dan dikembangkan lebih lanjut. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis, 

kerangka pikir serta definisi operasional dan pengukuran 

variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

metode pengumpulan data, uji alat pengumpulan data serta 

uji hipotesis. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 


