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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perusahaan kini dihadapkan pada era perubahan lingkungan bisnis 

yang sangat cepat, untuk itu diperlukan usaha untuk menyesuaikan diri dalam 

menghadapi persaingan pasar, dengan usaha menciptakan keunggulan produk 

yang kompetitif, kreatif dan inovatif. Ketatnya persaingan di dunia usaha juga 

dihadapi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN yang diharapkan 

dapat memberikan sumbangan terhadap Anggaran Pendapatan Negara banyak 

yang berada diambang kebangkrutan karena memiliki kinerja yang rendah 

sehingga mendorong pemerintah untuk mereformasi BUMN melalui berbagai 

cara seperti misalnya penggabungan BUMN yang tidak sehat (Priambodo, 

2004). BUMN seperti misalnya Departemen Perhubungan (disingkat Dephub) 

adalah salah satu departemen dalam pemerintahan Indonesia yang mempunyai 

tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan 

pemerintahan di bidang perhubungan.  Departemen Perhubungan terdiri dari 4 

Direktorat Jenderal: 

1.  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat  

2.  Direktorat Jendera Perhubungan Laut  

3.  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  

4.  Direktorat Jenderal Perkeretaapian  
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Kebijakan dan langkah mereformasi departemen perhubungan yang 

merupakan Badan Usaha Milik Negara seperti dalam penelitian ini adalah PT. 

Kereta Api Indonesia, yaitu menteri BUMN Sugiharto baru saja melakukan 

perombakan pada manajemen PT KAI. Langkah ini menyusul Menhub Hatta 

Rajasa yang pasca meningkatnya kecelakaan transportasi laut dan udara dalam 

tiga bulan terakhir juga merombak pejabat yang mengomandani kedua Dirjen 

tersebut (Kompas, 18 Januari 2006). Salah satunya dengan adanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai faktor penunjang 

produktivitas perusahaan Dalam penelitian ini peneliti ingin mengungkap 

faktor sumber daya manusia sebagai faktor penunjang produktivitas 

perusahaan. Sumber daya manusia  atau karyawan disini dibagi lagi menjadi 

dua yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak.  

Menurut Chester Barnard yang menaruh perhatian terhadap bagaimana 

individu-individu berhubungan dalam organisasi, melihat bahwa “inti dalam 

suatu organisasi ada lah cooperation atau kerjasama, sehingga organisasi 

merupakan suatu sistem koordinasi secara sadar pada kegiatan-kegiatan 

manusia atau kekuatan-kekuatan, individu-individu didalamnya artinya tanpa 

manusia maka organisasi tidak akan pernah ada “(dalam Sundarso, 2006) 

Produktivitas dan kinerja yang tinggi akan lebih terjamin, jika 

organisasi mempunyai cara yang tepat untuk menjaga produktivitas karyawan. 

Melalui pemeriksaaan psikologis dalam rekruitmen dan seleksi, organisasi 

akan memperoleh karyawan potensial yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. 

Demikian pula halnya untuk evaluasi potensi dan promosi karyawan, dapat 
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dilakukan pemeriksaan psikologi yang berkaitan dengan prestasi kerja 

sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dan penanganan yang tepat 

dalam mengembangkan SDM organisasi atau perusahaan (Ubaya, 2002). 

Upaya- upaya peningkatan kualitas  dan perilaku kerja karyawan pada 

umumnya bertujuan akhir pada usaha peningkatan produktivitas karyawan 

yang salah satu faktornya adalah semangat kerja. Beer, dkk (Suhariadi, 2002) 

menegaskan bahwa segala macam bentuk peningkatan produktivitas tidak 

akan bisa memberikan hasil yang maksimal bila dalam diri karyawan tidak ada 

suatu semangat. Menurut Nitisemito (Anoraga & Widiyanti, 1993) semangat 

kerja dapat diartikan sebagai melakukan pekerjaan secara lebih giat sehingga 

pekerjaan diharapkan dapat selesai dengan lebih cepat dan lebih baik. Dalam 

hal ini semangat kerja merupakan kondisi mental yang mencerminkan 

bagaimana perasaan seseorang untuk bekerja secara pribadi maupun 

kelompok.  

Semangat kerja individu dapat mempengaruhi semangat kerja tim 

secara keseluruhan dan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi 

tercapai atau tidaknya tujuan perorangan atau tujuan organisasi. Tidak hanya 

itu saja semangat kerja juga mempunyai hubungan dengan keadilan organisasi 

dalam system insentif. Keadilan dalam sistem upah merupakan keadilan dalam 

system insentif yang dikaitkan dengan kinerja, dimana semakin tinggi kinerja 

karyawan maka semakin tinggi pula imbalan yang mereka terima, menurut 

kopelman (Rachmawati, 2002) menyatakan system insentif yang dikaitkan 
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dengan kinerja  memungkinkan organisasi mendorong motivasi kerja 

karyawan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari Rini Febriani bulan 

Mei 2006 pada PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandara Ahmad Yani 

Semarang. Hasil penelitian Rini menyebutkan bahwa ada hubungan positif 

antara keadilan organisasi dalam merit pay dengan semangat kerja pada 

karyawan kantor bandara Ahmad Yani Semarang (koefisien korelasi rxy = 

0,605 dengan p = 0,000 dimana p< 0,05) dan memiliki efektivitas regresi 

penelitian 36,6 % yang artinya semangat kerja karyawan sebesar 36,6 %  

ditentukan oleh keadilan organisasi dalam merit pay. 

 Dalam beberapa  kasus, ada beberapa perusahaan, seperti misalnya PT 

Industri Kereta Api (INKA) di Madiun yang mengalami krisis dalam 

manajemen perusahaan sehingga mengakibatkan sejak pertengahan tahun 

2003 manajemen PT. INKA melakukan efisiensi biaya operasional seperti 

pengurangan gaji, pengurangan waktu kerja, penghapusan uang makan, uang 

pakaian, peniadaan program pameran dan penghapusan tunjangan pendidikan 

semua anak karyawan. Hal ini berdampak pada kondisi psikologis karyawan 

INKA, dimana karyawan kehilangan gairah dalam bekerja dan mengalami 

kemerosotan dalam kinerja (Kompas, 31 juli 2003).   

Fenomena terbaru yang tengah mencuat ke permukaan baru-baru ini, 

adalah munculnya istilah karyawan kontrak. Kebijakan organisasi atau 

perusahaan tersebut, banyak menimbulkan persoalan, khususnya di kalangan 

karyawan kontrak. Karena aktivitas kerja dalam organisasi selalu dibayangi 
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perasaan ketidakpastian, khususnya menjelang kontrak berakhir atau 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Luapan dari perasaan ketidakpastian ini tak 

jarang berakhir dengan aksi demonstrasi karyawan kontrak yang menuntut 

kepastian nasib mereka kedepan. Seperti yang terjadi pada manajemen 

PT.KAI yaitu adanya rencana mogok massal tanggal 3-5 desember 2007 oleh 

serikat pekerja eks PNS pada PT.KAI, mereka meminta hak yang sama 

dengan pekerja tetap pada PT. KAI dalam hal seperti misalnya perlakuan dari 

atasan dll. 

Mengingat berkecamuknya perasaan dan pikiran penuh ketidakpastian 

yang terus datang, maka implikasi psikologis terhadap kinerja karyawan akan 

nampak pada semangat kerja karyawan kontrak. Namun sebaliknya, ke pastian 

masa depan  berpengaruh pada meningkatnya semangat kerja atau motivasi 

kerja karyawan kontrak untuk semakin produktif dan mendapatkan penilaian 

lebih dari perusahaan. Hal ini karena produktivitas dan kinerja karyawan 

kontrak maupun karyawan tetap, merupakan penilaian utama bagi pihak 

perusahaan, salah satunya digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai 

diperpanjangnya masa kontrak bagi karyawan kontrak oleh perusahaan. Salah 

satu faktor yang harus dimiliki para karyawan adalah semangat dalam bekerja, 

yang berfungsi untuk memacu  prestasi kerja karyawan itu sendiri.  

Oleh karena itu penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi semangat kerja yaitu pada karyawan kontrak dan 

karyawan tetap sebagai upaya peningkatan produktivitas dan kinerja 
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karyawan, dalam penelitian ini adalah karyawan PT. KAI distrik jalan rel 46 C 

Gundih daop IV Semarang.” 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEMANGAT KERJA KARYAWAN 

TETAP DAN KARYAWAN KONTRAK” 

 

B. Perumusan Masalah  

Agar penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tidak mengalami 

kesulitan sehingga efektif dan efisien dapat tercapai, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: “faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi 

semangat kerja karyawan tetap dan karyawan kontrak serta konsekuensi apa 

yang muncul sebagai akibat dari kondisi semangat kerja pada karyawan tetap 

dan karyawan kontrak tersebut?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja dengan 

terarah dengan mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja antara karyawan tetap dan 

karyawan kontrak serta gambaran konsekuensi  yang muncul sebagai akibat 

dari kondisi semangat kerja atas status kekaryaan 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat antara lain di 

bawah ini: 

1.  Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis, membangun dan mengembangkan khasanah keilmuan 

dan pengetahuan di bidang sumber daya manusia. Seperti dalam 

penelitian ini  ingin memberikan sumbangan yang berupa kajian yang 

mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan  

karyawan kontrak dan karyawan tetap.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi instansi yang terkait seperti PT. KAI (Perseroan Terbatas Kereta 

Api Indonesia) agar memberikan penyuluhan dan evaluasi serta 

aspirasi kepada para karyawan sehingga memotivasi semangat kerja 

mereka agar berprestasi lebih baik seperti mengadakan pemilihan 

karyawan teladan dengan berbagai reward menarik yang membuat para 

karyawan termotivasi untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi 

kerjanya. juga agar perusahaan selalu memperhatikan dan menjaga apa 

yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja para 

karyawan baik itu karyawan tetap maupun kontrak agar kondisi 

semangat kerja tetap stabil dan jangan sampai mengalami penurunan.  
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b. Bagi seluruh Staf dan Karyawan PT. Kereta Api Indonesia  distrik jalan 

rel 46 C Gundih daop IV Semarang dari pejabat tinggi sampai 

kalangan karyawan biasa/rendah baik karyawan tetap maupun 

karyawan kontrak agar meningkatkan keprofesionalan kerja sehingga 

faktor human eror dapat terkurangi dan semangat kerja karyawan akan 

tetap dalam kondisi yang stabil. 

c. Bagi peneliti sejenis atau dengan tema yang sama diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

penelitian berikutnya yang sejenis ataupun dapat menyempurnakan 

hasil penelitian ini dengan menggali data lebih lanjut secara variatif, 

sehingga data yang dihasilkan akan lebih kompleks dan komprehensif. 
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