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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan hidup seseorang memerlukan banyak motivasi agar 

dapat menjalankan segala sesuatu yang dapat mempertahankan kelangsungan 

hidup seseorang. Juga hal ini dibutuhkan didalam dunia kerja, seseorang hanya 

dapat bekerja dengan baik apabila mendapatkan motivasi kerja yang tinggi. 

Motivasi kerja tidak hanya bersumber dalam diri seseorang tetapi semuanya perlu 

mengetahui cara meningkatkan motivasi kerja pada pegawai. Kinerja seseorang 

selain ditentukan oleh kemampuannya, juga sangat ditentukan oleh motivasi 

kerjanya. Orang yang melakukan pekerjaan dengan motivasi yang rendah tidak 

akan dapat melakukan tugasnya semaksimal kemampuan dan kesanggupannya. 

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya 

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber daya 

manusia dimulai dari proses rekruitmen, training. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang harus matang dimulai dari awal karena nantinya akan sangat 

menentukkan kelangsungan organisasi. Hal ini menjadi tanggung jawab 

manajemen atau pemimpin organisasi, karena itu manajemen harus mampu 

membuat perencanaan yang matang, menyusun strategi yang efektif serta mampu 

mengkoordinasikan semua komponen perusahaan pada umumnya dan sumber 

daya pada khususnya, Sutrisno (dalam Sidanti, 2015). 



2 
 

 

Hasil survey dari PT. Bahtera Bersaudara Krian yang memiliki kurang 

lebih 398 karyawan. Diperoleh hasil data untuk setiap tahunnya sampai dengan 

kurang lebih 5 karyawan yang dikeluarkan atau resign dari perusahaan karena 

sering kali melakukan beberapa pelanggaran seperti masalah tidur, dalam 

pekerjaan tidak dapat mencapai target perusahaan, kurang smart, pekerjaan yang 

dikerjakan selalu tidak sama dari hasil kerja, sering absen. Berdasarkan 

wawancara awal dari bagian HRD menyebutkan bahwa beberapa karyawan masih 

menunjukkan adanya motivasi kerja yang masih rendah dengan berbagai alasan 

yang disampaikan diantaranya adalah adanya ketidaksesuaian pemberian gaji 

dengan pekerjaan yang dilakukan (Cahyo, 2015).  

Puluhan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota 

Bekasi terlambat masuk kerja pada hari pertama masuk kerja seusai libur lebaran. 

Mereka tidak bisa masuk sehingga harus menunggu di sekitar gerbang. Dan ada 

dua PNS yang tampak nekat memanjat dinding pagar saat satpol PP pergi sebentar 

meninggalkan gerbang masuk. Para PNS yang terlambat itu tampak menunggu di 

luar halaman kantor. Ada yang duduk, ada yang berdiri sambil berbincang dengan 

PNS lainnya. Mereka memarkir kendaraan masing-masing di sekitar gerbang 

masuk. Gerbang masuk menuju lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi dikunci dan 

dijaga oleh petugas sehingga mereka tidak dapat masuk, kecuali dua PNS yang 

terpantau memanjat dinding pagar (Kompas.com, 2016). 

Menjalani pekerjaan yang diinginkan ternyata tidak selalu berbanding 

lurus dengan kondisi yang ada dilingkungan tempat bekerja. Ragam faktor 

menentukan kebahagiaan seseorang untuk dapat menikmati masa-masa mencari 
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pengalaman dan mengembangkan diri pada pekerjaannya. Indonesia selama dua 

bulan mengenai motivasi kebahagiaan di tempat bekerja mengungkapkan 33,4% 

dengan rentang usia 22-26 tahun, dan pengalaman bekerja 1 – 4 tahun, 

menyatakan mereka tidak bahagia di tempat kerja. Dari hasil survei tersebut, tidak 

memiliki kesempatan untuk mengembangkan kariernya di tempat bekerja 

membentuk rasa ketidakpuasan. Dari sebanyak 6,000 responden merasa bahwa 

pekerjaan yang dilakukan memiliki variasi pekerjaan yang tidak memperkaya 

pengalaman bekerja. Tidak hanya terbatasnya pengembangan diri, insentif yang 

diberikan oleh perusahaan juga dirasa tidak cukup untuk membahagiakan para 

pekerja. Insentif dapat berupa gaji pokok, bonus, kesehatan, transportasi serta 

komunikasi (Cnnindonesia.com, 2016). 

Menurut ilmuwan psikologi mengatakan dalam dunia kerja selalu ada 

kemungkinan untuk turun jabatan. Beragam faktor penyebabnya anatara lain bisa 

dari pribadi individu itu sendiri, ada kepentingan politik di dalamnya, ataupun 

situasi perusahaan tempat bekerja. Kehilangan motivasi kerja juga bisa dialami 

seseorang yang turun jabatan. Dia menjadi malas-malasan dalam bekerja. 

Akhirnya sosialisasi dengan lingkungan kerja pun menjadi buruk dan kualitas 

kerja pun menjadi menurun (Pontianakpost.com, 2016). 

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, 

meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil, antara lain melalui kebijakan 

pemotongan tambahan penghasilan untuk mereka yang telat masuk kantor dan 

mangkir kerja. Selama 2015, BKD Pemkot Surakarta menjatuhkan sanksi kepada 

10 PNS karena terbukti indisipliner, sedangkan selama 2014 hal serupa diberikan 
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kepada delapan pegawai. Sanksi yang diberikan kepada para abdi negara itu, dari 

kategori ringan hingga berat berupa penurunan jabatan, sedangkan kasus 

pelanggaran aturan disiplin PNS didominasi mangkir kerja. Dan menjelaskan 

merujuk PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, pegawai mangkir kerja 

dihitung berdasarkan akumulasi 46 hari selama setahun. Akumulasi itu dihitung 

pula berdasarkan jam kerja yang ditinggalkan PNS. Hitungannya, katanya, 

akumulasi PNS mangkir 7,5 jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja 

sehingga meskipun terlambat datang ke kantor atau meninggalkan jam kerja 

selama satu jam per hari, akan tetap diakumulasi(Mediaindonesia.com, 2016). 

Sementara 15 di antaranya diketahui mangkir atau tidak masuk kerja tanpa 

surat izin. Perilaku membolos saat hari kejepit nasional seolah menjadi budaya di 

kalangan PNS. Kepala BKD Solo mengaku siap menindak PNS sesuai tingkat 

pelanggarannya. Pihaknya akan mengacu PP 53/2010 terkait sanksi dan 

penanganan PNS bolos. Dan menggarisbawahi pegawai yang hobi mangkir, yang 

bolos sampai lima hari harus diberikan sanksi. Kalau hanya sehari dua hari paling 

teguran lisan. Sementara itu Inspektorat Solo bakal mengklarifikasi 15 PNS yang 

mangkir untuk menelusuri penyebab tindakan tersebut. Sementara untu 63 PNS 

izin, Inspektorat menyebut alasannya bermacam-macam, mulai dari tugas 

kedinasan, sakit hingga menunaikan umrah. Dilihat dari jumlahnya, kedisiplinan 

PNS mengalami tren perbaikan(Gaul.solopos.com, 2013). 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada subyek 

berinisial H, subjek tersebut menyatakan bahwa motivasi kerja yang dimiliki oleh 

pegawai dibilang rendah hal ini dinyatakan saat atasan mengadakan suatu rapat 
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bersama pegawai yang lain untuk dapat membahas suatu permasalahan agar 

mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, tetapi saat rapat 

berlangsung pegawai hanya pasif duduk terdiam terkadang pegawai memainkan 

handphone nya masing-masing, sehingga fokus pegawai menjadi terpecah dan 

ketika atasan memberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya masing-

masing pegawai hanya tidak mau mengeluarkan pendapatnya apapun dan 

terkadang rapat tersebut berakhir dengan tangan kosong. Dari wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti, peneliti mendapatkan data bahwa subjek yang pasif saat 

rapat berlangsung sebanyak 45 orang dan hanya seputar orang-orang tersebut 

yang pasif ketika rapat berlangsung tetapi pegawai lain yang aktif dalam rapat 

berkisar 30 orang.  

Selain itu terdapat masalah yang menyatakan rendahnya motivasi kerja 

yang dinyatakan dengan seringnya terjadi ketika pegawai diberikan tanggung 

jawab dari atasan diminta untuk menyelesaikan suatu tugas atau laporan tetapi 

pegawai sering menunda untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai 

beberapa hari bahkan sampai pekerjaan menumpuk pegawai masih menunda 

untuk menyelesaikannya. Dari survei yang diperoleh dari tempat penelitian 

sebanyak 55 % pegawai di Balai Kota Surakarta pada devisi BPPKAD yang 

masih menunda pekerjaannya yang telah diberikan tanggung jawab dari atasan.  

Motivasi kerja adalah suatu sikap atau reaksi baik dari segi emosional 

ataupun perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau kelompok karyawan 

terhadap lingkungan pekerjaannya (Syah, 2013). Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja adalah atasan, rekan, sarana fisik, kebijaksanaan 
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dan peraturan, imbalan jasa uang dan non uang, jenis pekerjaan dan tantangan. 

Kebanyakan orang mau bekerja lebih keras jika tidak menemui hambatan dalam 

merealisasikan apa yang diharapkan, menurut Ravianto ( dalam Hendri & 

Handoyo, 2013). Untuk memperoleh motivasi kerja yang diinginkan maka 

kepuasaan kerja harus ditingkatkan lebih baik, sistematis, berencana dan terus-

menerus untuk mengimbangi kondisi dari lingkungan yang selalu membutuhkan 

tugas kerja yang cakap dan siap dalam menghadapi berbagai tantangan dan 

masalah-masalah yang timbul dalam menjalankan tugasnya sehingga mampu 

memegang tanggung jawabnya masing-masing, Ravianto dalam (Hendri & 

Handoyo, 2013). 

Kepuasan kerja adalah sikap emosional seseorang yang menyenangkan 

dan mencintai pekerjaannya, menurut Hasibuan (dalam Wahyudi & Sudibya, 

2016). Seseorang akan membawa serta perangkat keinginan, kebutuhan, hasrat 

dan pengalaman masa lalu yang menyatu membentuk harapan kerja ketika 

bergabung dalam suatu organisasi sebagai seorang pekerja, menurut Umar (dalam 

Wahyudi & Sudibya, 2016). Sutrisno (dalam Wahyudi & Sudibya, 2016) 

kepuasan kerja karyawan merupakan masalah penting yang perlu diperhatikan 

dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan dan ketidakpuasan yang 

sering dikaitkan dengan tingkat tuntutan dan keluhan pekerjaan yang tinggi. 

Pekerja dengan tingkat ketidakpuasan yang tinggi lebih mungkin untuk 

melakukan sabotase. Faktor yang menentukan seorang karyawan merasa puas 

atau tidak puas dalam bekerja yaitu dari apa yang diharapkan oleh karyawan 
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terhadap pekerjaannya dan apa yang mereka terima sebagai penghargaan dari 

pekerjaannya. 

Dari uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

yaitu “Apakah ada hubungan kepuasaan kerja dengan motivasi kerja pada 

pegawai Balai Kota Surakarta ?”. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Kepuasaan Kerja Dengan Motivasi 

Kerja Pada Pegawai”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepuasaan kerja dengan motivasi kerja 

pada pegawai di Balai Kota Surakarta 

2. Untuk mengetahui tingkat kepuasaan kerja di Balai Kota Surakarta 

3. Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja di Balai Kota Surakarta 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif kepuasaan kerja terhadap motivasi kerja 

di Balai Kota Surakarta 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

referensi tentang kepuasan kerja dengan motivasi kerja sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan dan memperbaiki motivasi kerja pada pegawai Balai Kota 

Surakarta. 
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2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tentang kepuasaan kerja 

dengan motivasi kerja pada pegawai, dan menjadikan sumbangan ilmu 

psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi. 

 


