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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Sumber daya manusia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

perusahaan yang mempunyai peranan penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan pelaksana dalam perusahaan yang akan 

mengelola dan memanfaatkan unsur-unsur seperti mesin, modal, bahan baku di 

dalam perusahaan sehingga nantinya unsur-unsur tersebut dapat dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia menjadi unsur yang paling 

penting dalam setiap aktivitas yang dilakukan di perusahaan. Mesin-mesin atau 

modal yang ada di perusahaan tidak akan berguna tanpa peran aktif dari sumber 

daya manusia yang mengelolanya. 

Perhatian di bidang sumber daya manusia tidaklah boleh diabaikan karena 

pada bidang tersebut merupakan langkah awal dalam merencanakan tenaga kerja 

untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas. Sumber daya manusia dengan 

akal pikirannya dapat mengelola dan mengendalikan dirinya sendiri, ia juga dapat 

mengelola dan mengendalikan faktor-faktor produksi yang lain yaitu dana, bahan 

baku, metode dan mesin. Panggabean (2004:12) menyatakan bahwa sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi perusahaan sangat penting karena mempunyai 

peranan dalam keberlangsungan hidup organisasi perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam suatu perusahaan memegang 
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peranan penting dalam meningkatkan kemajuan dan kelangsungan hidup 

organisasi. 

Dalam perusahaan sumber daya manusianya adalah karyawan. Hasibuan 

(2005:12) menjelaskan bahwa karyawan merupakan penjual jasa (pikiran dan 

tenaganya). Dalam hal ini, karyawan wajib dan terikat untuk mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan pimpinan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

jika karyawan mempunyai kewajiban memberikan tenaga serta pikirannya untuk 

kepentingan perusahaan. Semua karyawan di perusahaan wajib mengembangkan 

potensinya sesuai dengan tujuan perusahaan. Karyawan merupakan aset utama 

bagi perusahaan karena tanpa adanya karyawan aktivitas perusahaan tidak akan 

terjadi. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan 

tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Karyawan wajib dan terikat untuk 

mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi 

sesuai dengan perjanjian. 

Setiap perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya manusia dengan 

harapan berorientasi pada penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. 

Sumber daya manusia yang handal yang dimiliki oleh perusahaan memberikan 

keuntungan tersendiri. Hal ini dapat terlihat apabila sumber daya manusia tersebut 

mampu melaksanakan berbagai tugas sesuai dengan job description. Semua 

sumber daya manusia wajib untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

Pada era otonomi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

ditempatkan pada posisi strategis baik pada perspektif politis, perspektif ekonomi 
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maupun perspektif sosial. Dalam perspektif politis, dimana pendapatan daerah 

yang berasal dari bagian laba perusahaan daerah dapat memberikan indikasi yang 

sangat kuat atas keinginan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan 

dengan tidak membebani atau membuat masyarakat terbebani. Dalam perspektif 

ekonomi, pemerintah daerah berupaya untuk memanfaatkan kekayaan daerah yang 

dipisahkan yang telah diserahkan kepada BUMD. Pengelolaan sumber daya 

ekonomi secara ekonomis yang ada pada BUMD dapat meningkatkan "added 

value" secara optimal. Dalam perspektif sosial, dimana apabila misi ekonomi dan 

politis tercapai seperti 2 (dua) perspektif di atas, maka BUMD dapat dijadikan 

akselerator pemberdayaan ekonomi rakyat. Di sini BUMD berfungsi atau mem-

punyai misi untuk menciptakan kesempatan kerja di daearah. 

Begitu pentingnya masalah kinerja pegawai ini, sehingga tidak salah bila 

inti pengelolaan sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola kinerja SDM. 

Mengelola manusia dalam konteks organisasi berarti mengelola manusia agar 

dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi organisasi. Oleh karenanya kinerja 

pegawai ini perlu dikelola secara baik untuk mencapai tujuan organisasi. Russel 

(1993) dalam Priono (1998) mengemukakan bahwa kinerja merupakan catatan 

perolehan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan 

selama suatu periode waktu tertentu. Jadi kinerja berkenaan dengan hasil 

pekerjaan yang dicapai oleh karyawan dalam suatu periode. Dalam hal ini kinerja 

berkaitan dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan (Ilham, 1998). Sedangkan  

menurut Mangkunergara (2008) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawabnya. 

Kinerja setiap individu berbeda dengan individu lainnya sesuai dengan 

tingkat besar dan kecilnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang dimiliki 

oleh individu tersebut. Demikian pula dengan kelompok, kinerja kelompok satu 

dengan lainnya tidak akan sama karena komposisi anggota kelompok memiliki 

perbedaan pemahaman tentang kinerja secara berbeda pula. Untuk memberikan 

kesamaan kinerja, maka organisasi harus menetapkan pengukuran yang baku dan 

standar agar dapat dijadikan pedoman oleh setiap karyawan. 

Sebagai sebuah Organisasi, Perusahaan mempunyai 3 faktor utama, yaitu 

Mesin atau Peralatan, Modal dan SDM.  Karyawan bagi organisasi bisnis bukanlah 

beban melainkan tulang pungung. SDM adalah partner stratejik. SDM merupakan 

salah satu dari sumber keunggulan kompetitif bagi organisasi. Pandangan ini 

juga diperkuat oleh Sheila Cane (1996) yang menyatakan bahwa hanya 

organisasi-organisasi yang meletakkan prioritas pada strategi SDM sebagai 

strategi bisnislah yang akan memiliki kekuatan untuk menjadi atau tetap 

sebagai kelas utama. Ini berarti, strategi bisnis hanya dicapai bila orangorang 

dalam organisasi yang bertanggung jawab menjalankan strategi tersebut, 

memiliki komitmen dan keahlian untuk melaksanakan strategi itu dengan baik. 

Menurut As’ad (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

adalah : (1) faktor individual, meliputi umur, kesehatan, watak dan harapan; (2) 

faktor sosial, meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerja, kebebasan 

berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan; (3) faktor utama dalam pekerjaan, 
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meliputi upah, pengawasan, ketenteraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan 

untuk maju. Faktor tersebut memberikan motivasi agar kepuasan kerja tercapai 

bagi karyawan. Dan yang berkewajiban memenuhi tercapainya kepuasan kerja 

tersebut adalah setiap pimpinan perusahaan, karena kepuasan kerja merupakan 

faktor yang diyakini dapat memotivasi semangat kerja karyawan agar karyawan 

dapat memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan sehingga kinerja perusahaan 

dapat ditingkatkan. 

Selain kepuasan kerja, perusahaan juga perlu memperhatikan mengenai 

bagaimana menjaga dan mengelola motivasi pegawai dalam bekerja agar selalu 

tinggi dan fokus pada tujuan perusahaan. Menurut Armstrong (1998: 97) 

menyatakan bahwa seorang karyawan yang tidak puas atas pekerjaannya dapat 

dimotivasi bekerja lebih baik lagi untuk memperbaiki dirinya.Maka dengan 

adanya motivasi tinggi dan kepuasan kerja yang baik tercermin dari rasa tanggung 

jawab dan gairah kerja yang menciptakan suatu keinginan untuk bekerja dan 

memberikan sesuatu yang terbaik untuk pekerjaannya. Menjaga motivasi 

karyawaan itu sangatlah penting karena motivasi itu adalah motor penggerak bagi 

setiap individu yang mendasari mereka untuk bertindak dan melakukan sesuatu. 

Orang tidak akan melakukan sesuatu hal secara optimal apabila tidak mempunyai 

motivasi yang tinggi dari dalam dirinya sendiri untuk melalukan hal tersebut. 

Pada Kantor Bappeda Provinsi Jatim sebagian dari kondisi-kondisi 

kondusif dalam menjaga motivasi karyawan itu juga sudah jadi perhatian oleh 

Divisi Sumber Daya Manusia / HRDnya. Diantaranya kesempatan untuk seleksi 

karir untuk jenjang yang lebih tinggi, program reward untuk karyawan berprestasi. 
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Namun dalam beberapa hal tertentu ternyata juga masih ditemukan kondisi 

yang kontradiktif, yang bila diamati, juga akan dapat berpotensi menurunkan 

bahkan mematikan motivasi. Misalnya adanya pembedaan usia pensiun yang lebih 

dini bagi karyawan bidang Perencanaan serta penempatan karyawan yang hanya 

pada posisi/bagian yang sama dalam waktu yang relatif lama. 

Penelitian ini lebih memfokuskan permasalahan pada kondisi yang dialami 

oleh karyawan pada Bappeda Provinsi Jatim, seperti kondisi kantor, penempatan 

karyawan pada bagian atau bidang kerja yang sama untuk rentang waktu yang 

cukup lama, akankah berpengaruh pada kepuasan kerja dan motivasi dari 

karyawan tersebut dalam bekerja, karena karyawan rentan sekali untuk mengalami 

kejenuhan akibat pekerjaan monoton yang dijalani. Sampai saat ini masih ada 

karyawan yang bekerja pada posisi yang sama lebih dari sepuluh tahun, tanpa 

pernah dimutasi. Kalaupun ada pelaksanaan mutasi, yang dimutasi hanya tempat 

bekerja saja tanpa dibarengi mutasi jenis pekerjaannya. 

Bekerja pada bidang tugas yang sama untuk waktu yang panjang akan 

mudah membuat karyawan merasa bosan. Rutinitas kerja yang monoton setiap 

harinya, pada suatu waktu pasti akan sampai pada titik kejenuhan, yang dapat 

mengakibatkan karyawan tidak dapat dengan maksimal mengeluarkan 

kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan perusahaan, karena mungkin mereka 

tidak lagi mempunyai motivasi yang cukup untuk perlu melakukan itu. Karena 

tahu posisi mereka tidak akan berubah, bisa menyebabkan karyawan tidak lagi 

punya minat dan kemauan untuk mengembangkan diri, dan pada titik tertentu 

mungkin saja menjadi tidak peduli dengan produk atau program yang ingin di 
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ekspos oleh perusahaan, sebab bagi mereka itu sama sekali tidak akan 

mempengaruhi posisi dan karir mereka. 

Kondisi itu bila tidak disikapi dan dikelola dengan baik oleh Manajemen 

Sumber Daya Manusia di perusahaan, akan dapat menjadi bumerang yang dapat 

merugikan perusahaan.  Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI 

KERJA  TERHADAP KINERJA KARYAWAN  (Studi Pada Bappeda Provinsi 

Jatim)”. 

  

1.2. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang  

penelitian, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan  sebagai berikut : 

1. Apakah Kepuasan kerja dan Motivasi kerja secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Bappeda Provinsi Jatim? 

2. Apakah Kepuasan kerja dan Motivasi kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada Bappeda Provinsi Jatim? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jatim. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja Pegawai Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jatim. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Dapat dijadikan bahan informasi, acuan dan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam melaksanakan kebijakan perusahaan mengenai 

motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Bagi kepentingan akademis/peneliti lainnya 

Dapat dijadikan sebagai dasar dan bahan acuan serta literatur untuk 

penelitian sejenis lainnya. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-
sub bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara 
garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab tersebut dijelaskan 
sebagai berikut : 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan ini yang menyajikan 

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori kepuasan kerja, motivasi dan kinerja 

karyawan yang melandasi penelitian ini yang digunakan sebagai 
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dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada serta 

penelitian terdahulu. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai hasil dari analisis data serta 

pembahasannya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan 

hasil penelitian serta memberikan saran-saran untuk penelitian 

selanjutnya. 
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