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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

  Dalam suatu perusahaan pasti terdapat sumber daya manusia yang mempunyai 

latar belakang yang berbeda antara satu dengan lainnya yang dituntut untuk 

berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap perusahaan pasti 

mempunyai tujuan.  Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan tentunya 

mencari sumber daya manusia yang berkualitas, karena dengan berkualitasnya 

sumber daya manusia perusahaan akan memudahkan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia sering 

dijumpai perusahaan, dimana sumber daya manusia yang dimiliki ditutut untuk 

dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan 

perusahaan. Disisi lain, perusahaan juga perlu memberikan dorongan untuk 

sumber daya manusianya. Dorongan ini sering disebut motivasi. Motivasi juga 

harus diberikan dari perusahaan untuk sumber daya manusianya agar dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan keinginan perusahaan, disisi 

lain juga agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan.  

  Sumber daya manusia dalam perusahaan sering disebut karyawan. Dalam 

memotivasi karyawan terdapat dua sumber yaitu motivasi intrinsic dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsic dapat dilakukan dengan cara mengetahui 

sebenarnya apakah pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan ini memiliki makna 

bagi karyawan yang dapat menjadi pemicu dari motivasi intrinsic. Perusahaan  
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perlu untuk mengetahui seberapa besar makna dari tugas yang dirasakan oleh 

karyawannya yang akan memotivasi karyawan perusahaan tersebut. Karena 

sangat memungkinkan adanya persepsi bahwa jika tugas yang diberikan ini 

penting atau bermakna bagi perusahaan, karyawan tersebut akan lebih 

bersungguh-sungguh dalam melakukan atau mengerjakan pekerjaannya atau 

sebaliknya jika tugas yang diberikan ini dianggap tidak penting atau tidak 

bermakna bagi perusahaan, maka sangat memungkinkan karyawan perusahaan 

tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan atau mengerjakan 

pekerjaannya. Tugas yang bermakna yang dimaksud sering disebut “Meaningful 

Work”. Meaningful Work memiliki pemahaman sebagai tugas yang mendapat 

pengakuan dari orang lain serta memiliki beberapa makna dan tujuan yang 

menjadi motivasi secara intrinsik (Ariely et al., 2008). 

 Peneliti melakukan pengembangan model riset dari penelitian Kosfeld et al 

(2016) yang meneliti mengenai meaningful work dengan insentif baseline, 

insentif moneter, dan insentif non moneter sebagai variabel moderating yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yang menyatakan bahwa seseorang akan 

melakukan pekerjaaannya lebih giat ketika mereka tahu bahwa pekerjaan yang 

dilakukannya penting dan seseorang akan melakukan pekerjaannya dengan malas 

ketika mereka tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya tidak penting. Selain itu 

pada penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa insentif moneter berupa uang 

dan insentif non moneter berupa pengakuan memiliki pengaruh yang hamper 

sama (Kosfeld et al., 2017). 
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  Di Indonesia penelitian Kosfeld et al (2016) beberapa kali lakukan. Devina 

(2018) menyatakan bahwa pada kondisi high meaning seseorang akan memiliki 

kinerja yang tinggi sehingga insentif moneter berupa uang dan insentif non 

moneter berupa pengakuan tidak cukup mampu untuk meningkatkan kinerja 

individu sedangkan pada kondisi low meaning seseorang akan memiliki kinerja 

yang rendah sehingga insentif moneter berupa uang dan insentif non moneter 

berupa pengakuan mampu untuk meningkatkan kinerja individu (Wijaya, 2018). 

Pada penelitian Savina (2018) yang menyatakan bahwa pada kondisi high 

meaning seseorang sudah merasa bahwa pekerjaan yang dilakukannya penting 

dan jika tidak diberi insentif apapun atau hanya diberi gaji sudah menghasilkan 

kinerja yang baik karena insentif uang dan pengakuan menunjukkan hasil yang 

lebih rendah sedangkan pada kondisi low meaning berhubung pekerjaan kurang 

penting bahkan tidak penting sehingga kinerjanya tidak maksimal jika tidak 

diberi insentif apapun atau hanya diberi gaji saja sehingga insentif uang dan 

pengakuan dapat memaksimalkan kinerja seseorang dalam kondisi ini (Santoso, 

2018). Selain itu, pada penelitian Monacella (2018) terlihat bahwa rata-rata 

kinerja pada kondisi high meaning ketika tidak diberi insentif apapun lebih tinggi 

daripada ketika diberi insentif berupa uang maupun pengakuan sedangkan pada 

kondisi low meaning, rata-rata kinerja ketika tidak diberi insentif apapun lebih 

rendah daripada ketika diberi insentif berupa uang dan pengakuan (Wongsoredjo, 

2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada kondisi high meaning seseorang 

akan memiliki kinerja yang tinggi sehingga insentif moneter berupa uang dan 
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insentif non moneter berupa pengakuan tidak cukup mampu untuk meningkatkan 

kinerja individu, sedangkan pada kondisi low meaning seseorang akan memiliki 

kinerja yang rendah sehingga insentif moneter berupa uang dan insentif non 

moneter berupa pengakuan mampu untuk meningkatkan kinerja individu. Maka, 

bisa dikatakan bahwa variabel insentif berpengaruh terhadap hubungan 

meaningful work terhadap kinerja individu. Maka penelitian ini ingin 

menggantikan variabel insentif dengan variabel lain karena variabel insentif 

sudah menunjukkan hasil yang konsisten.  

 Variabel kesulitan tugas dipilih untuk menggantikan variabel insentif. karena 

pada Goal setting theory, Edwin Locke menyatakan bahwa tujuan merupakan 

objek dari suatu tindakan yang dalam penelitian ini adalah peningkatan kinerja 

dimana dalam penetapan tujuan harus memperhatikan tiga hal yaitu spesitas 

tugas (kejelasan dari tugas), kesulitan tugas (tingkat kesulitan tugas), dan 

intensitas tugas (cara menyelesaikan). kesulitan tugas dipilih karena adanya 

perbedaan penjelasan tentang hubungan kesulitan tugas dengan kinerja yang 

diusulkan oleh ketiga teori. Pertama, Expectancy theory dimana Victor Vroom 

menyatakan bahwa peningkatan kinerja akan dihasilkan dari tugas yang mudah 

karena kemungkinan keberhasilan yang tinggi. Kedua, Need achievement theory 

dimana McClelland menyatakan bahwa tujuan yang sulit dapat meningkatkan 

kinerja. Ketiga, Goal setting theory dimana Edwin locke menyatakan bahwa 

kinerja seseorang akan meningkat ketika kesulitan tugas meningkat dengan 

asumsi adanya komitmen dan kemampuan (Gibson et al., 2012). Selain itu, pada 
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penelitian Nancy Frey and Douglas Fisher (2010) yang menyatakan bahwa ketika 

seseorang dihadapkan pada pekerjaan yang bermakna akan mengembangkan rasa 

pencapaian yang tinggi sehingga membuka diri untuk mengerjakan tugas yang 

sulit (Frey & Fisher, 2010). 

 Dari paparan yang disampaikan oleh beberapa ahli diatas berarti dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi dalam menanggapi kesulitan 

tugas yang diberikan perusahaan, namun belum jelas tingkat kesulitan tugas yang 

paling tepat untuk diberikan kepada karyawan pada masing-masing kondisi 

makna kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

  Pengembangan dari penelitian ini untuk mengetahui sebenarnya tingkat 

kesulitan tugas yang paling tepat guna meningkatkan kinerja dalam meaningful 

work yang memiliki kondisi makna kerja tinggi (high meaning) maupun 

meaningful work yang memiliki kondisi makna kerja rendah (low meaning), 

apakah tingkat kesulitan tugas yang sulit atau tingkat kesulitan tugas yang mudah 

(tidak sulit) karena di penelitian sebelumnya tidak terdapat variabel tingkat 

kesulitan tugas sehingga tidak ada kesimpulan mengenai kinerja dalam kondisi 

tertentu lebih dipengaruhi oleh tingkat kesulitan tugas yang sulit atau yang 

mudah (tidak sulit) agar kinerja karyawan meningkat. 
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1.2  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang sudah dijabarkan oleh 

peneliti, maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

a. Apakah terdapat perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat kesulitan 

tugas yang berbeda pada kondisi high meaning? 

b. Apakah terdapat perbedaan kinerja saat individu diberi tingkat kesulitan 

tugas yang berbeda pada kondisi low meaning? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan 

tugas apa yang paling tepat diberikan perusahaan untuk karyawannya dalam 

kondisi high meaning maupun low meaning agar kinerja karyawan meningkat. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini secara praktik, diharapkan dapat memberikan 

pandangan dan saran atau masukan terhadap perusahaan sehingga parusahaan 

dapat menetapkan  tingkat kesulitan tugas yang apa yang lebih tepat diberikan 

perusahaan untuk karyawannya dalam kondisi meaningful work tertentu untuk 

meningkatkan kinerja karyawan sehingga perusahaan dapat lebih efektif dalam 

memanfaatkan sumber dayanya untuk kemajuan perusahaan maupun karyawan. 
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1.4 Kerangka Pikir 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari lima bagian, yaitu : 

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang,  

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka  

pikir, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Bab ini menguraikan beberapa teori yang digunakan pada 

penelitian ini dan pengembangan hipotesis pada penelitian ini. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Bab ini menguraikan mengenai populasi dan sampel penelitian, 

sumber dan jenis data, definisi dan pengukuran variabel, serta 

alat analisis yang digunakan pada penelitian ini. 

BAB IV  Hasil dan Analisis 

 Bab ini menguraikan hasil dan analisis data pada penelitian ini 

yang telah diolah untuk menjawab permasalahan yang telah 

diajukan. 

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi 

 Bab ini menguraikan kesimpulan, saran, dan keterbatasan 

berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian 

sebelumnya. 

 


