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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dalam dunia kerja tidak jarang menyebabkan timbulnya 

persoalan yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang menghambat 

tercapainya tujuan perusahaan secara maksimal. Masalah yang dapat menghambat 

tercapainya tujuan perusahaan salah satunya yaitu etos kerja yang dimiliki para 

karyawan karena tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal membutuhkan 

karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat memungkinkan suatu 

perusahaan menjaga eksistensinya.  

Pemahaman perusahaan dan karyawan tentang karakteristik pekerjaan sangat 

penting untuk meningkatkan etos kerja karyawan Sehingga pemahaman tentang 

karakteristik pekerjaan harus dikuasai dengan benar oleh suatu perusahaan bila ingin 

dikatakan berhasil. Karakteristik pekerjaan bukanlah semata-mata sarana untuk 

memenuhi kebutuhan fisik karyawan saja, namun karakteristik pekerjaan memiliki 

nilai lebih dari itu karena secara langsung akan mendukung aspek-aspek psikologis 

lain seperti : harga diri, kebanggaan, rasa berarti dan juga status sosial. Oleh karena 

itu sifat-sifat atau unsur-unsur yang ada di dalam suatu pekerjaan harus kaya dengan 

dimensi-dimensi yang mampu mendukung pengembangan diri, karir serta tanggung 

jawab  terhadap perusahaan. 
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Perilaku manusia senantiasa diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi 

keterbatasan yang dimiliki oleh manusia menjadi masalah dalam mencapai tujuan 

tersebut. Individu memiliki kemampuan untuk berpikir, memandang sesuatu dan 

bertingkah laku dengan cara tertentu dan unik yang merupakan kepribadian individu 

yang membedakannya dengan individu yang lain. 

Sikap karyawan dalam pekerjaannya yang dapat menumbuhkan etos kerja 

tinggi tidak sama. Ada karyawan yang tanpa disuruh atau diperingatkan  langsung 

mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tanpa bantuan orang lain 

dia aktif dan mempunyai inisiatif sehingga menghasilkan ide-ide bagi perusahaan. 

Karyawan yang bersikap demikian dikatakan memiliki etos kerja yang baik namun 

tidak sedikit karyawan yang bersikap sebaliknya, artinya dia pasif dan menunggu 

setelah ada orang lain yang membantunya sehingga pekerjaannya menjadi 

terbengkalai dan tidak selesai pada waktunya, kondisi seperti ini dapat dikatakan 

bahwa karyawan tersebut tidak atau belum mempunyai etos kerja yang baik. Padahal 

dengan adanya sikap aktif, kreatif dan mempunyai inisiatif setidaknya mampu 

menunbuhkan adanya etos kerja. 

Etos kerja juga mampu meningkatkan produktifitas. Selain etos kerja yang 

meningkatkan produktifitas adalah motivasi dan kedisiplinan. Kendala dalam 

produktifitas adalah sifat karyawan yang mengeluh akan pekerjaan. Di mana 

mengeluh adalah sifat dan perilaku negatif yang dapat merusak etos kerja, padahal 

sifat mengeluh ini dapat menular kemana-mana dalam organisasi (Djajendra, 20 

Oktober 2008). Di mana pribadi yang mempunyai sikap mengeluh tidak akan pernah 
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bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan mempunyai etos kerja yang buruk, 

kadang itu juga dipengaruhi dalam pekerjaan mereka yang monoton sehingga para 

karyawan tidak dapat menghasilkan etos kerja yang baik. Di mana sifat-sifat yang 

mencerminkan etos kerja yang baik antara lain : kerja keras, tanggung jawab, 

semangat, teliti, tekun, tepat waktu, disiplin dan lain-lain. 

Perbedaan etos kerja disebabkan oleh perbedaan karakteristik pekerjaan. 

Karakteristik pekerjaan akan memberikan motivasi bagi karyawan untuk lebih 

bekerja dengan giat dan untuk menumbuhkan semangat kerja yang lebih produktif 

karena karakteristik pekerjaan adalah proses membuat pekerjaan akan lebih berarti, 

menarik dan menantang sehingga dapat mencegah seseorang dari kebosanan dari 

aktivitas pekerjaan yang monoton sehingga pekerjaan terlihat lebih bervariasi. 

Gibson,dkk  (Mulyaningsih 2006) karakteristik pekerjaan adalah sifat yang berbeda 

antara jenis pekerjaan yang satu dengan yang lainnya yang bersifat khusus dan 

merupakan inti pekerjaan yang berisikan sifat-sifat tugas yang ada di dalam semua 

pekerjaan serta dirasakan oleh para pekerja sehingga mempengaruhi sikap atau 

perilaku terhadap pekerjaannya. Sedangkan etos kerja adalah totalitas kepribadian diri 

individu serta cara individu mengekspresikan, memandang, menyakini suatu 

pekerjaan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas untuk bertindak 

dan meraih hasil kerja yang optimal. 

Setiap pekerjaan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Etos kerja 

yang baik dalam perusahaan dapat membantu karyawan untuk memahami bagaimana 

cara mereka bekerja sehari-hari dan dapat membuat mereka merasa senang dalam 
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menjalankan tugasnya. Etos kerja merupakan suatu kekuatan tak terlihat yang 

mempengaruhi pemikiran, perasaan, pembicaraan serta tindakan manusia yang ada di 

dalam perusahaan , termasuk didalamnya cara berfikir, bersikap dan bertingkah laku 

dipengaruhi oleh etos kerja yang ada di dalam perusahaan. 

Karyawan yang memiliki sikap positif terhadap karakteristik pekerjaannya 

maka karyawan tersebut akan semakin berorientasi di bidang pekerjaannya. 

Karyawan akan menekuninya dengan konsentrasi dan tanggung jawab disertai 

perasaan senang sampai diperoleh hasil yang memuaskan dan memiliki etos kerja 

yang tinggi dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan diri agar 

mencapai prestasi tinggi dalam perusahaan. Sebaliknya bila karyawan itu 

berpandangan negatif terhadap karakteristik pekerjaan maka karyawan itu akan 

bersikap malas, kurang bertanggung jawab, tidak disiplin dan sulit menyesuaikan diri. 

Bahwa di Indonesia etos kerja kita memang masih sangat rendah penyebabnya 

antara lain : banyaknya pekerja yang hanya lulusan SD, SMP dan SLTA yang 

mutunya kurang dari standar sebenarnya, misalnya saja seorang lulusan SMK listrik, 

tetapi untuk memperbaiki saklar atau instalansi listrik rumah yang rusak saja tidak 

mampu di tambah yang bersangkutan juga takut memegang kabel.(28 November 

2007). Ada tiga indikator penyebab etos kerja rendah; pertama, faktor ekonomi makro 

di mana tingkat pertumbuhan ekonomi relatif masih lambat, tingkat penyerapan 

tenaga kerja masih rendah dan kemiskinan masih tinggi. Kedua, institusi publik dan 

kebijakan yang diambil dalam melayani kebutuhan masyarakat masih jauh dari 
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optimum. Ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produksi. (28 Oktober 

2007). 

Tingkat produktifitas kerja di Indonesia masih sangat rendah, saat ini 

Indonesia menduduki peringkat ke 59 dari 60 negara. Jauh tertinggal dibandingkan 

malaysia yang berada di peringkat 28. Berdasarkan penelitian Amer Al Roubie 

seorang ekonom dari malaysia bahwa ketika krisis mengguncang Indonesia, rata-rata 

pertumbuhan perkapita turun dari 3,3 persen pada 1997 menjadi –14,8 persen pada 

tahun 1998. Sehingga hal ini menyebabkan proporsi penduduk yang hidup dibawah 

garis kemiskinan menjadi dua kali lipatnya dari 11 persen menjadi 20 persen dalam 

satu tahun.   

Kenyataan yang ada menunjukkan masih rendahnya etos kerja karyawan 

dalam perusahaan atau instansi karena mereka cenderung memiliki pekerjaan yang 

monoton. Harapan dari suatu perusahaan adalah karyawan harus bisa memiliki etos 

kerja yang tinggi meskipun pekerjaan itu bersifat monoton atau bervariasi sehingga 

karyawan yang memilki etos kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-

masukan ide ditempat bekerja.  

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah ada hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan etos kerja?” 

Berdasarkan Rumusan Permasalahan tersebut, penulis mengajukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Antara Karakteristik Pekerjaan Dengan Etos Kerja  
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B. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui tingkat etos kerja karyawan 

2. Mengetahui tingkat karakteristik pekerjaan 

3. Mengetahui hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan etos kerja. 

4. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan karakteristik pekerjaan terhadap 

etos kerja. 

 

C. Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pimpinan PT. Timatex Salatiga 

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan 

perusahaan dalam menciptakan etos kerja yang baik ditijau dari karakterisrik 

pekerjaan. 

2. Bagi Karyawan PT. Timatex Salatiga 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan tentang 

tentang etos kerja berdasarkan karakteristik pekerjaan yang di geluti 

karyawan. 

3. Bagi Ilmuwan Psikologi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu 

pengetahuan sebagai kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan 
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karakteristik pekerjaan dengan etos kerja dan mengembangkan ilmu-ilmu 

psikologi khususnya dalam bidang industri. 

4. Bagi Fakultas Psikologi 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan  informasi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya psikologi industri dan organisasi.  

5. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai keterkaitan karakteristik 

pekerjaandengan etos kerja pada organisasi, sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam pengembangan penelitian dengan tema yang sama. 
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