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BAB I                                                                              

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang saat ini dapat dikatakan sebagai salah 

satu negara besar yang sedang berkembang pesat dan memiliki begitu banyak 

kekayaan di dalamnya. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah 

sumber daya manusia yang sangat berlimpah. Sumber daya manusia bukanlah 

suatu hal baru yang ada di lingkungan perusahaan Indonesia, keberhasilan suatu 

perusahaan tidak semata-mata hanya berhasil dalam mengelola keuangan, 

produk, jasa dan pemasaran namun juga harus berhasil dalam mengelola sumber 

daya manusia. 

Pada era globalisasi seperti saat ini sumber daya manusia memiliki peran 

yang sangat penting karena sumber daya manusia merupakan aset berharga 

dalam perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. 

Produktivitas dalam perusahaan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia 

yang ada dan terlibat di dalam perusahaan. Oleh karena itu sangat penting bagi 

setiap perusahaan untuk melakukan pengelolaan yang baik terhadap sumber 

daya manusianya.Sumber daya manusia adalah pendukung tercapainya tujuan 

perusahaan. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja pada sumber daya manusia yang dimiliki setiap perusahaan, salah satu 

cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Colquitt, LePine, and Wesson (dalam Tania & Sutanto, 2019) menjelaskan 

motivasi kerja adalah suatu kumpulan kekuatan energik yang mengkoordinasi 

membangkitkan, dan memelihara perilaku kerja yang berhubungan dengan dunia 

kerja baik di dalam dan di luar diri seorang pekerja.
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Motivasi kerja menurut McCormick (dalam Mangkunegara, 2016) 

didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, 

dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan dunia kerja. Motivasi kerja 

terdiri dari tiga aspek yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga (Yuwono, 

Suhariadi, Handoyo, Fajrianthi, Muhammad, 2005). Menggerakkan adalah 

kondisi yang dapat menstimulasi individu untuk melakukan berbagai hal guna 

mencapai keinginannya. Mengarahkan adalah sebuah tindakan yang diambil 

berkaitan dengan pilihan atau tingkah laku yang dibuat oleh individu guna 

memenuhi keinginannya. Selanjutnya, menjaga adalah aspek yang menunjukkan 

seberapa lama seseorang dapat bertahan pada pilihannya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Sundas, Noor, dan Shamim (2009) motivasi yang tinggi dapat 

membuat karyawan ingin bertahan atau terus bekerja untuk suatu organisasi ini 

semakin kuat. Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi motivasi kerja 

menurut Siagan (2016) faktor internal merpakan faktor terpenting yang dapat 

memengaruhi motivasi kerja karyawan. Faktor internal meliputi persepsi terhadap 

diri sendiri, harga diri, harapan, pribadi, needs, keinginan dan kepuasan kerja. 

Menurut Greenberg dan Baron (dalam Melani & Suhaji, 2015) kepuasaan 

kerja yaitu perasaan atau sikap positif maupun negative seseorang tentang 

pekerjaannya yang mencakup semua aspek kerja baik atau buruk. Dalam 

bekerja apabila  karyawan tidak merasakan perasaan senang, nyaman, dan 

merasa kurang dihargai maka karyawan tidak akan dapat fokus terhadap 

pekerjaan yang sudah diberikan. 

Menurut Luthans (2006) kepuasan kerja terbagi menjadi lima aspek yatu: 

gaji, pekerjaan itu sendiri, promosi, supervisi, dan rekan kerja. Gaji adalah balas 
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jasa dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan yang memberikan 

kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. Gaji juga merupakan bayaran 

tetap atau diterima secara periodik. Pekerjaan itu sendiri adalah pekerjaan yang 

dilakukan seseorang sejauh mana pekerjaan dianggap menarik. Promosi adalah 

kesempatan yang didapat oleh karyawan untuk dapat berkembang melalui 

kenaikan jabatan. Supervisi melibatkan seseorang yang senantiasa memberi 

petunjuk dalam pelaksanaan kerja, seperti cara atasan yang menyenangkan bagi 

seseorang atau tidak menyenangkan. Hal ini dapat memengaruhi individu dalam 

bekerja. Selanjutnya, rekan kerja merupakan sumber dukungan. Hubungan 

antara rekan kerja ini akan membuat pekerjaan menjadi lebih menyenangkan 

atau tidak menyenangkan. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti memfokuskan penelitian pada salah 

satu perusahaan yang berada di Candi Baru, Jl Sisingamangaraja, Wonotingal, 

Candisari Semarang. Tempat dimana penelitian ini akan dilaksanakan 

merupakan sebuah hotel yang berada di Semarang. Perusahaan perhotelan saat 

ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun,saat ini hotel tidak hanya sebagai 

real atau tidak nyata tetapi dapat dirasakan, salah satunya yaitu pelayanan yang 

memuaskan yang dapat dirasakan oleh pengunjung. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

kepada rekan sejawat pada tanggal 25 Maret 2018, dari informasi yang 

didapatkan rekan sejawat menyampaikan bahwa masih terdapat tingkat 

motivasi kerja rendah pada karyawan sehingga menyebabkan kinerja karyawan 

menjadi kurang maksimal, rekan sejawat mengatakan bahwa perilaku karyawan 

cenderung terlihat malas, kinerja yang cenderung lambat, datang terlambat, 

sarapan di kantor terlalu lama, dan asik bermain handphone. 
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Dari hasil observasi, Peneliti mendapati masih terdapat karyawan yang 

datang terlambat, karyawan kurang menunjukan sikap yang ramah dimana 

karyawan tidak memberikan senyum dan sapa kepada pengunjung, kurang 

cekatan dan kinerja cenderung lambat. 

Peneliti juga mendapatkan data dari general manager berupa distribusi 

frekuensi karyawan yang mendapatkan surat peringatan, yaitu: 
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Selain mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara terhadap 

beberapa pengunjung. Pengunjung mendukung pernyataan tersebut, peneliti 

mendapatakan hasil wawancara berupa keluhan pengunjung seperti perilaku 

karyawan terlihat malas, kurang ramah, kinerja lambat, asik bermain 

handphone, dan membaca koran pada jam kerja. 

Kemudian selain melakukan wawancara secara langsung pada 

pengunjung, peneliti juga melakukan observasi data dengan melihat komentar- 

komentar yang diberikan oleh pengunjung melalui media social. Peneliti 

mendapatkan hasil observasi data yang menunjukan bahwa karyawan pada 

Hotel X memiliki motivasi kerja yang rendah. Hal ini terlihat dari observasi data 

yang peneliti dapatkan yaitu peneliti mendapati adanya beberapa komentar 

negative yang diberikan pengunjung seperti pelayanan kurang maksimal, 

pelayanan mengecewakan, kinerja cenderung lambat, dan kurang ramah. 

Setiap perusahaan pasti menginginkan tingkat produktivitas yang tinggi 

di dalam perusahaannya agar dapat membawa kemajuan lebih pesat bagi suatu 

perusahaan, oleh karena melihat begitu pentingnya peran karyawan dalam 

suatu perusahaan maka motivasi kerja menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan oleh suatu perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan Yeyen (dalam Ulfa, 2015) ditemukan 

ada hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan motivasi 

kerja pada PT PLN (Persero) Jawa Timur. Artinya, jika karyawan memiliki 

kepuasaan kerja tinggi maka diikuti dengan motivasi kerja yang tinggi pula, atau 

sebaliknya.  
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ketika kepuasaan kerja yang dimiliki karyawan rendah rendah, maka 

diikuti juga dengan tingkat motivasi kerja yang rendah. Namun pada kenyataanya 

masih terdapat karyawan dengan motivasi kerja yang rendah. 

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya, perbedaannya terdapat pada aspek kepuasan kerja 

yang digunakan. Pada penelitian ini aspek kepuasan kerja menggunakan empat 

aspek yaitu kesempatan promosi, upah/gaji, hubungan dengan atasan, rekan 

kerja, dan atasan. Selain aspek kepuasan kerja perbedaan juga terdapat pada 

subjek yang digunakan dan teknik sampling yang digunakan, pada penelitian 

sebelumnya teknik sampling menggunakan purposive sampling, sedangkan 

penelitian ini menggunakan seluruh populasi yang ada dalam perusahaan. 

Terdapat beberapa karyawan dalam suatu perusahaan merasa kecewa 

dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Hal inilah 

yang dapat dikatakan sering kali menjadi alasan terjadinya motivasi kerja 

karyawan menjadi rendah. 

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap 

perusahaan, hal ini guna meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. 

Penelitian tentang kepuasan kerja karyawan dengan motivasi kerja karyawan ini 

penting dilakukan karena jika dibiarkan terus-menerus ketidakpuasan kerja akan 

berdampak negatif bagi organisasi atau perusahaan, seperti banyaknya 

pembolosan yang dilakukan pegawai, penurunan motivasi kerja hingga 

penurunan kinerja sampai dengan tahap ekstrim.  

Berdasarkan uraian di atas ketertarikan antara kepuasan kerja karyawan 

dengan motivasi kerja karyawan menjadi salah satu faktor penyebab motivasi 
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kerja karyawan. Apakah ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan 

terhadap motivasi kerja karyawan? 

Pertanyaan tersebut membuat peneliti tertarik untuk membuktikan 

tentang “Hubungan Antara Kepuasan Kerja Karyawan dengan Motivasi Kerja 

Karyawan”.  

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara kepuasan 

kerja karyawan dengan motivasi kerja karyawan. 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya pada 

psikologi industri dan organisasi terkait kepuasan kerja karyawan dengan 

motivasi kerja karyawan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini untuk mengetahui, ada atau tidaknya hubungan antara 

kepuasan kerja karyawan dengan motivasi kerja karyawan sehingga 

dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

Sekaligus bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

maksimal bagi karyawan. 


