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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dan 

sedang membangun, khususnya pembangunan di bidang industri. Oleh karena itu 

banyak perusahaan yang menerapkan dan mengembangkan teknologi dengan 

memanfaatkan kebijakan pembangunan di bidang industri untuk meningkatkan 

produktivitas dan efisiensi kerja yang lebih baik. Hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya persaingan antara perusahaan yang semakin tinggi (Swastha, 1989) 

Permasalahan yang biasa dihadapi oleh negara yang sedang membangun yaitu 

masalah tenaga kerja. Perkembangan yang semakin maju akan membutuhkan tenaga 

manusia yang terampil dan cekatan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. 

Organisasi memiliki dua pihak yang saling berkaitan erat yaitu adanya pimpinan dan 

karyawan atau bawahan. Keduanya bekerjasama karena didorong oleh kebutuhan 

yang sama dan kepentingan untuk mencapai tujuan organisasi yaitu peningkatan hasil 

kerja. Oleh sebab itu pimpinan harus senantiasa memperhatikan masalah – masalah 

yang berhubungan dengan manusia didalam melakukan aktivitasnya. Hal ini penting 

karena menyangkut tercapai atau tidaknya tujuan organisasi (Handoko, 1995) 

Nawawi (1997) menyatakan bahwa peran manusia dalam suatu organisasi 

sangat penting terutama dalam kedudukanya sebagai salah satu sumberdaya 

seandainya tidak ada manusia tidak akan ada peristiwa apapun yang terjadi serta tidak 

akan ada perubahan walaupun telah tersedia sumberdaya yang lain, seperi modal, 
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mesin, material dan sebagainya. Karenanya sebagai salah satu elemen dalam suatu 

sistem kerja manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas 

kerja, namun keberadaannya tidak lepas dari elemen – elemen lain dalam sistem kerja 

seperti mesin, peralatan kerja, dan lingkungan fisik, serta lingkungan psikologis. 

Usaha pencapaian tujuan suatu perusahaan memerlukan kerjasama yang baik antara 

manusia, mesin, dan lingkungan kerja yang memadai.  

Masalah yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan salah satunya 

yaitu motivasi kerja yang dimiliki para karyawan, karena tujuan perusahaan dapat 

tercapai secara maksimal bila memiliki karyawan yang bermotivasi kerja yang tinggi 

sehingga memungkinkan suatu perusahaan dapat menjaga eksistensinya. 

Reksohadiprojo (1987) menyatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan dalam diri 

pribadi yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Dengan adanya motivasi dalam diri individu maka secara langsung akan 

menimbulkan suatu semangat kerja atau keinginan untuk meningkatkan keefektifan 

kerja seseorang. Tuntutan karyawan yang semakin tinggi terhadap organisasi ini serta 

apa yang dilakukan organisasi akan menentukan bagaimana motivasi kerja karyawan 

didalam organisasi atau perusahaan, yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi kerja 

karyawan, dimana prestasi kerja merupakan hal yang menjadi tujuan baik organisasi 

maupun karyawan itu sendiri. 

Motivasi kerja sangat diperlukan karena berpengaruh pada prestasi karyawan.  

Swastha (1989) menyatakan bahwa timbulnya motivasi dalam bekerja dapat 

mendorong semangat kerja karena kuat lemahnya motivasi kerja seseorang ikut 

menentukan besar kecilnya prestasi. Motivasi dapat diartikan sebagai proses yang 
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mendorong organisasi untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Handoko (1995) 

mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan dalam diri pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan - kegiatan tertentu untuk 

mencapai tujuan. Dalam suatu perusahaan motivasi kerja yang tinggi dari para 

karyawan sangat dibutuhkan, dengan adanya motivasi yang tinggi pada karyawan, 

maka setiap kegiatan atau tujuan dari perusahaan dapat dilaksanakan. Motivasi kerja 

ditujukan ke arah sukses dan memungkinkan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih 

baik atau lebih banyak. Istilah ini diterapkan pula dalam bidang industri dengan 

pengertian bahwa motivasi kerja merupakan bagian dari manajemen untuk 

meningkatkan baik kualitas dan kuantitas kerja maupun hasil kerja, sehingga motivasi 

kerja dalam dunia organisasi kerja merupakan hal yang diperhatikan sekali karena 

didalamnya terkandung gairah atau semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu 

secara optimal bahkan untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. 

Suma’mur (dalam Wiyani, 1998) menjelaskan adanya suasana, prestasi, dan 

pengalaman kerja yang positif serta harapan individu yang dapat terpenuhi di 

perusahaan itu akan membentuk motivasi yang kuat dalam diri karyawan. Hal di atas 

menjadi perhatian bagi masyarakat industri bahwa motivasi kerja harus dimiliki oleh 

setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, agar mereka dapat bekerja 

dengan baik dan efektif. Apabila dalam suatu perusahaan karyawan memiliki 

motivasi rendah ketika melaksanakan pekerjaannya, maka perusahaan tersebut dapat 

mengalami kerugian yang disebabkan akan banyak terjadi kesalahan dan 

keterlambatan kerja yang akhirnya tidak dapat memenuhi target produksi. Hal 

tersebut di atas dapat terjadi karena munculnya persepsi negatif seorang karyawan 
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terhadap lingkungan kerjanya. Faktor lingkungan kerja sangat berpengaruh secara 

langsung terhadap tinggi rendahnya motivasi seorang karyawan. 

Sesuai dengan pendapat Nawawi (1997) yang menyatakan bahwa dalam 

kenyataannya kegiatan yang didorong oleh sesuatu yang tidak disukai berupa 

kegiatan yang terpaksa dilakukan, cenderung tidak efektif dan tidak efisien. Dengan 

demikian berarti juga yang menjadi prinsip utama dari segi psikologis, bagi 

manajemen di muka bumi adalah menciptakan kondisi yang mampu menumbuhkan 

suatu persepsi yang positif terhadap lingkungan kerjanya sehingga mampu  

mendorong setiap pekerja agar melaksanakan tugas – tugasnya dengan rasa senang 

dan puas. Senada dengan hal tersebut Suma’mur (dalam Wiyani, 1998) menyatakan 

bahwa keserasian antara karyawan dengan lingkungan kerja merupakan hal yang 

penting, karena keserasian akan membuat karyawan senang dengan pekerjaaannya, 

sedang rasa senang akan memperlambat kelelahan, sebab telah muncul adanya 

motivasi dalam diri seorang karyawan, sehingga perusahaan akan memperoleh 

banyak keuntungan dari hasil produksinya. 

Jurgensen (dalam Miranti, 2004) menyatakan bahwa arti penting lingkungan 

kerja dalam sebuah perusahaan meliputi fasilitas perusahaan, kondisi kerja, hubungan 

karyawan didalam perusahaan, penerangan, suhu udara, dan keamanan kerja. Oleh 

karena itu perusahaan sedapat mungkin menciptakan suatu lingkungan kerja yang 

baik sehingga akan memunculkan motivasi kerja dalam diri seorang karyawan, 

kesetiakawanan, rasa aman, rasa diterima dan dihargai serta perasaan berhasil pada 

karyawan. Sehingga kondisi lingkungan kerja yang baik akan menyebabkan 

karyawan memiliki sifat yang positif terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain 
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persepsi karyawan terhadap lingkungan kerjanya akan membentuk motivasi kerja 

mereka. Mengingat pentingnya motivasi kerja karyawan, maka permasalahan yang 

ingin diteliti adalah sejauhmana motivasi kerja karyawan.  

Motivasi seseorang dalam bekerja biasanya merupakan hal yang rumit, karena 

motivasi ini melibatkan faktor – faktor individual dan faktor – faktor organisasional. 

Gomes (1995) mengungkapkan ada tiga variabel dalam menjelaskan sebab perilaku 

pekerja, yaitu: employee need (merupakan stimuli interaksi), organizational 

incentives (organisasi memiliki rewards untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan 

pekerja), perceptual outcomes (persepsi karyawan mengenai kinerja manajemen dan 

rewards dari organisasi). Dari ketiga hal di atas memberikan gambaran bahwa 

motivasi kerja karyawan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri tetapi 

motivasi kerja juga dapat dipengaruhi rewards dari organisasi dan juga persepsi 

karyawan terhdap jaminan organisasi kepada hasil kerja karyawannya. Oleh karena 

itu, semakin organisasi mampu menimbulkan keyakinan dalam diri karyawan bahwa 

apa yang menjadi nilai dan tujuan pribadinya, maka akan memberikan kontribusi 

kepada motivasi kerja karyawan. Motivasi kerja yang tinggi sangat diperlukan bagi 

seluruh karyawan Balai Yasa dalam melaksanakan tugasnya karena pada dasarnya 

tugas pokok dari karyawan Balai Yasa adalah merawat, memperbaiki, mengadakan 

pengecekan keseluruhan pada kereta api dari mulai mesin sampai body kereta api itu 

sendiri serta menentukan layak tidakya suatu kereta api beroperasi. Sehingga apabila 

karyawan Balai Yasa tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi maka kemungkinan 

dapat terjadi kelalaian kerja yang berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja. Hal 

tersebut dapat kita lihat pada beberapa kecelakaan kereta api yang terjadi sepanjang 
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tahun 2006, diantaranya enam gerbong kereta api Matarmaja jurusan Malang-Jakarta 

Senin 16 Oktober 2006 malam sekitar pukul 22.20 WIB anjlok di KM 42 +1/4 di 

Dusun Gedangan Tumpeng Kecamatan Karangrayung. Peristiwa tersebut 

menyebabkan rel kereta api patah dan bergeser. Dalam kecelakaan tersebut tidak 

ditemukan adanya korban jiwa (Solopos, 2006). Peristiwa serupa terjadi lagi pada 

Rabu I November 2006 yaitu kereta api Parahyangan terguling ribuan penumpang 

terlantar, empat gerbong kereta api rute Jakarta-Bandung terguling di Kedung Gede 

Karawang. Dalam peristiwa tersebut 20 penumpang mengalami luka. (Solopos, 

2006). Selain dua contoh kasus kecelakaan kereta api diatas terdapat 21 kasus serupa 

yang terjadi sepanjang tahun 2006 (Solopos, 2006)  

 Selain itu kenyataan yang ada menunjukkan masih sering terjadi masalah 

perburuhan atau Tenaga Kerja Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan persepsi 

negatif seorang karyawan terhadap lingkungan kerjanya dan kaitannya dengan 

motivasi kerja. Akibat yang dapat terjadi salah satunya yaitu seorang karyawan 

melakukan mogok kerja. Pemogokan – pemogokan menjadi salah satu cara untuk 

menekan pihak perusahaan dan direksi agar memenuhi tuntutan pekerja atau 

karyawan. Dari pemberitaan surat kabar mengenai pemogokan maupun demonstrasi, 

dapat dilihat bahwa kondisi Tenaga Kerja Indonesia masih memprihatinkan, misalnya 

saja dalam masalah kesejahteraan, kesehatan, maupun keselamatan kerjanya. Seperti 

yang diberitakan GIS-84 (Suara Merdeka, 2004), mengenai ratusan buruh PT 

Texmaco Perkasa Engineering (PT TPE) yang melakukan aksi mogok dan unjuk rasa 

menuntut pihak manajeman untuk segera memberikan hak – hak normatif pekerja 

yang dirumahkan yang belum diberikan, serta pembayaran gaji  bulan Mei yang 
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terlambat dibayar. Bahkan ada satu kasus perburuhan yakni pemogokan buruh PT 

Kadera – AR Indonesia (PT KARI) yang menjadi topik utama di berbagai surat kabar 

dan pemogokan berlanjut terus sampai terjadi bentrokan dengan sekelompok massa 

tak dikenal, mengakibatkan seorang buruh tewas seketika dan seorang luka parah. 

Latar belakang pemogokan karena para buruh menuntut gaji 100%, pemberhentian 

direksi dan manajer yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, 

pencabutan skorsing tanpa alasan bagi dua orang buruh, pengangkatan karyawan 

kontrak menjadi karyawan tetap dan musyawarah unit kerja (www. Apiknet. com).  

Bahkan belum lama ini sempat terjadi aksi pemogokan yang dilakukan oleh 

karyawan PT.Adam Air. Sebanyak 40 karyawan Flight Office (FOO) maskapai 

penerbangan Adam Air mogok kerja. Menurut koordinator FOO,Yulinda para 

karyawan menuntut agar 10 rekannya yang diberhentikan kerja dapat dipekerjakan 

kembali, selain itu para karyawan juga menuntut diberikan salary (gaji) yang setara 

dengan maskapai lain (Solopos,2006). 

Deskripsi uraian di atas menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi 

karyawan dalam perusahaan antara lain masalah lingkungan kerja yang dirasa kurang 

memuaskan dan berdampak pada rendahnya tingkat motivasi kerja karyawan. 

Karyawan merasa kurang dihargai maupun diperhatikan sehingga mengakibatkan 

menurunnya motivasi kerja karyawan. Hal tersebut bersumber dari lingkungan kerja 

yang dirasa tidak sesuai dengan harapan karyawan. Oleh karena itu persepsi terhadap 

lingkungan kerja dan motivasi kerja menjadi permasalahan utama dalam penelitian 

ini. 
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Berdasar latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan dan juga 

pendapat beberapa ahli, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah ada hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan motivasi 

kerja karyawan” 

Mengacu dari rumusan masalah tersebut, penulis tertarik menguji secara 

empiris dengan melaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Persepsi 

terhadap Lingkungan Kerja dengan Motivasi Kerja Karyawan” 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja 

dengan motivasi kerja karyawan. 

2. Mengetahui sejauh mana tingkat persepsi terhadap lingkungan kerja pada subjek 

penelitian. 

3. Mengetahui sejauh mana tingkat motivasi kerja pada subjek penelitian. 

4. Mengetahui peranan persepsi terhadap lingkungan kerja dengan motivasi kerja 

pada karyawan. 

5. Mengetahui aspek persepsi terhadap lingkungan kerja yang dominan terhadap 

motivasi kerja 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana pemikiran bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Psikologi Industri dan Organisasi 

mengenai hubungan antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan motivasi 

kerja karyawan. 

2. Manfaat praktis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada: 

a. Pimpinan perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk memotivasi 

karyawan agar dapat lebih meningkatkan hasil kerja karyawan itu sendiri terkait 

dengan persepsi terhadap lingkungan kerja yang dimiliki oleh masing-masing 

karyawan. 

b. Bagi karyawan perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi 

karyawan tentang keterkaitan antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan 

motivasi kerja karyawan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi karyawan 

untuk memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga pada akhirnya akan 

memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan, dan khususnya bagi diri 

karyawan itu sendiri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. 

c. Bagi Ilmuwan, penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan sebagai 

kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan masalah persepsi terhadap 

lingkungan kerja dan motivasi kerja pada karyawan. 

 

 




