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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ini berkembangnya sumber daya manusia menjadi 

salah satu sasaran yang penting bagi perusahaan yang ingin maju dan 

berkembang. Sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat motivasi 

kerja karyawan untuk turut memajukan perusahaan sangat dipengaruhi 

oleh kinerja, sumber daya manusia itu sendiri serta dipengaruhi oleh 

teknologi dan manajemen perusahaan yang bersangkutan. 

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. 

Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapai dan karena 

adanya harapan bahwa aktivitas kerja yang dilakukan akan membawanya 

pada sesuatu yang lebih memuaskan dari pada keadaan sebelumnya 

(Anoraga, 1998). 

Anwar (1993) mengemukakan motivasi kerja adalah dorongan 

kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Masalah motivasi kerja menyangkut 

persoalan mengapa seorang karyawan bekerja sangat giat, sedangkan 

karyawan lainnya bekerja dengan kurang semangat. Besar kecilnya 

motivasi kerja akan ikut menentukan kualitas maupun kuantitas prestasi 

kerja karyawan. 
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Menurut Hasibuan (2003) motivasi kerja adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka 

mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan.  

Permasalahan yang dihadapi karyawan di dalam suatu organisasi 

atau perusahaan dapat memicu kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan 

terjadinya motivasi kerja karyawan. Motivasi kerja merupakan faktor yang 

menjadi pendorong orang untuk bekerja. Banyak faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja karyawan, salah satu faktor tersebut adalah 

lingkungan kerja, baik lingkungan fisik maupun lingkungan kerja psikis 

(Nitisemito, 1991). Sedangkan lingkungan kerja psikis meliputi hubungan 

yang baik antara pimpinan dan bawahan, kebijakan-kebijakan pimpinan, 

semangat kerja karyawan, dan kesediaan saling membantu pada karyawan 

serta terbangunnya kerja sama yang baik antara karyawan (Gondokusumo 

1983). 

Berdasarkan hasil interview dari beberapa karyawan PT. Hanil 

Indonesia pada tanggal 6 Januari 2014 pukul 12.30 WIB yang bertempat di 

PT. Hanil Indonesia bahwa 15 karyawan dari 20 karyawan mengatakan 

bahwa menurunnya motivasi kerja karyawan terlihat dari perilaku kerja 

karyawan yang sering ijin masuk kerja, ada juga yang sering terlambat 

masuk kerja, selain itu ada juga yang sering melamun dan lamban saat 

bekerja. Diperlukan tekanan dahulu dari pihak atasan baru kemudian 

memperbaiki kinerjanya. 
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Data penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, (2005), 

menyatakan bahwa motivasi kerja karyawan CV. Bening Natural Furniture 

menurun, hal ini dapat dilihat dari kegiatan karyawan sehari-hari dalam 

melakukan tugas dan pekerjaanya, masih ada karyawan yang dating 

terlambat dari jam masuk yang telah ditentukan, istirahat yang terlalu 

lama, pulang terlalu awal dan sebagainya. 

Didukung oleh hasil wawancara setyasari (2012) dengan Kasubag 

bagian gudang pengembalian, bagian personalia, bagian keamanan, 

administrasi, staf accounting, dan bagian konstruksi baja dan kanal serta 

menurut informasi yang diperoleh dari kepala HRD (Human Resources 

Development) PT. Raja Besi Semarang, turunnya motivasi kerja karyawan 

juga dapat dilihat dari kurangnya karyawan dalam menghargai waktu dan 

kurangnya karyawan memperhatikan kualitas barang, lamban, kurangnya 

inisiatif pada karyawan, banyak mengeluh dan tidak ada gairah untuk 

berprestasi sehingga tidak ada peningkatan karir dalam bekerja. 

 Data-data yang saya peroleh diatas bahwa, berkurangnya motivasi 

kerja pada karyawan disebabkan karena lingkungan psikososial kerja 

diperusahaan tersebut kurang mendukung, hal itu dapat dilihat dari 

kurangnya perusahaan yang melakukan pemantauan terhadap bahaya 

psikososial. Padahal bahaya psikososial ini tidak kalah pentingnya untuk 

mendapatkan suatu perhatian karena bahaya psikososial ini dapat 

menyerang siapapun dan level apapun dalam suatu perusahaan.  
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Penilaian karyawan tentang lingkungan psikososial kerja 

merupakan persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja. Persepsi adalah 

suatu proses pemberian arti terhadap stimulus dimana tiap individu akan 

memberikan arti kepada stimulus dengan cara yang berbeda meskipun 

objek yang dilihat sama (Gibson, 1994). 

Persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja banyak yang 

dialami oleh karyawan dapat dilihat pada kasus di RSU Budi Rahayu 

tahun 2007 dan 2008, ditemukan adanya beberapa keluhan yang 

menyatakan ketidakpuasaan terhadap pelayanan perawat. Tahun 2007 

terdapat 6 keluhan dan meningkat menjadi 11 keluhan pada tahun 2008. 

Kesan terhadap perawat yang ditulis oleh pelanggan, antara lain : perawat 

judes, kurang ramah, galak, ketus, dan tidak cekatan. Hasil angket dan 

wawancara ditemukan adanya keluhan perawat mengenai kondisi 

lingkungan kerja psikososial, misalnya ketidaksesuaian gaji yang diterima 

dengan tugas pekerjaan yang dibebankan, pimpinan tidak adil dan merasa 

kurang diperhatikannya kesejahteraan. Sehingga karyawan merasakan 

kurang semangat dalam bekerja, memiliki ketidakpuasan dalam bekerja 

maka kurang menghasilkan kinerja yang kurang optimal hal ini 

menyebabkan motivasi kerja menurun. 

Dilihat dari kenyataan, fakta dan dari data penelitian yang 

sebelumnya dilakukan oleh Damayanti (2005), salah satu penyebab 

menurunnya motivasi kerja karyawan adalah lingkungan psikososial kerja. 

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk melakukan 
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penelitian, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini “Apakah ada 

hubungan antara persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja dengan 

motivasi kerja?”. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti 

mengambil judul penelitian “Hubungan antara Persepsi terhadap 

Lingkungan Psikososial Kerja dengan Motivasi Karja”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap lingkungan 

psikososial kerja dengan motivasi kerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui tingkat persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja. 

3. Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif persepsi terhadap lingkungan 

psikososial kerja dengan motivasi kerja karyawan. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Pimpinan, penelitian ini dapat memberikan manfaat tentang 

pengetahuan pentingnya  persepsi terhadap lingkungan psikososial kerja 

sehingga  dapat  meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

2. Bagi karyawan, diharapkan penelitian  ini dapat digunakan untuk 

memberikan pengertian tentang lingkungan psikososial kerja guna 

meningkatkan motivasi kerja sehingga mampu memahami dan dapat 

mengendalikan atas permasalahan motivasi kerja. 

3. Bagi  peneliti  selanjutnya  di  bidang  psikologi  hasil  penelitian  ini  

diharapkan dapat  digunakan  sebagai  bahan, pertimbangan dan 

menambah wacana keilmuan dalam bidang psikologi industri. 

 

 


