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A. Latar Belakang  Masalah  

Ryan dan Deci (2000) mengatakan bahwa motivasi merupakan masalah 

sentral dalam dunia psikologi. Motivasi merupakan inti dari sifat biologis, 

kognitif, dan aturan-aturan sosial. Hal lain yang lebih penting adalah motivasi 

memiliki nilai sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Individu dapat digerakkan 

untuk melakukan suatu tindakan, disebabkan oleh faktor- faktor yang berbeda. 

Individu akan termotivasi karena mereka dapat menilai suatu kegiatan, atau 

adanya paksaan yang kuat dari luar. Dalam dunia kerja individu dapat digerakkan 

untuk bertindak karena adanya rasa ketertarikan yang kuat, atau karena mereka 

disuap oleh lingkungan luar. Selain itu individu akan melakukan tindakan karena 

ada tanggung jawab (commitment) dalam dirinya, atau karena takut terhadap 

pengawas. Keadaan ini terjadi dalam setiap budaya. 

Motivasi kerja harus dimiliki setiap individu dalam melaksanakan 

pekerjaannya agar 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 karyawan tidak bekerja dengan seluruh kemampuan yang dimiliki 

akibatnya akan banyak terjadi kesalahan dan keterlambatan kerja yang akhirnya 

tidak dapat memenuhi target produksi. Gibson dkk (1996) mengatakan bahwa 

motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan dan tujuan. Kebutuhan adalah 



 

kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Kekurangan tersebut 

dapat bersifat fisik, psikologis, atau sosiologis. Kebutuhan merupakan pemicu dari 

respon perilaku. Implikasinya adalah bila kebutuhan ada individu menjadi lebih 

mudah terpengaruh kepada upaya memotivasi diri sendiri.   

Mohyi (2005) mengatakan bahwa motivasi kerja merupakan aktivitas 

individu termasuk didalamnya bekerjanya senantiasa untuk pemenuhan kebutuhan 

- kebutuhan tertentu. Jadi dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi maka 

timbul motivasi atau doronga n untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut 

Swastha (2001) mengatakan bahwa timbulnya motivasi dalam bekerja dapat 

mendorong semangat kerja karena kuat lemahnya motivasi kerja seseorang ikut 

menentukan besar kecilnya prestasi.  

Tanpa adanya motivasi, seorang karyawan tidak dapat memenuhi tugasnya 

sesuai standar atau bahkan melampaui standar karena apa yang menjadi motif dan 

motivasinya dalam bekerja. Mengingat pentingnya motivasi, maka wujud 

perhatian pihak manajemen mengenai masalah motivasi karyawan dalam bekerja 

ialah melakukan usaha pemotivasian pada karyawan pada perusahaan melalui 

serangkaian usaha tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan, sehingga motivasi 

karyawan dalam bekerja akan tetap terjaga. Untuk memotivasi karyawan, 

pimpinan perusahaan harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan opeh 

para karyawan. Satu hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena 

mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari maupun 

kebutuhan yang tidak disadari, berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik 

maupun rohaniah. Hal ini seperti dikemukakan oleh Robbins (1996) bahwa 



 

kebutuhan merupakan satu dari tiga unsur kunci dalam definisi ‘motivasi’, 

sementara dua unsur yang lain adalah upaya dan tujuan organisasi. Banyak orang 

keliru memandang motivasi kerja sebagai suatu ciri pribadi, dimana beberapa 

orang memilikinya, sementara yang lain tidak. Beberapa manajer dalam 

praktiknya mencap karyawan yang tampaknya kekurangan motivasi sebagai 

malas. Penandaan semacam ini mengandaikan seorang  individu selalu malas atau 

kekurangan motivasi kerja, walau sebenarnya motivasi kerja merupakan akibat 

dari interaksi individu dengan situasi. 

Berdasarkan analisis dari Robbins (1996) di atas maka tidak terlalu 

mengherankan apabila dalam suatu organisasi akan banyak melihat ada individu 

yang begitu  rajin dan tekun dalam bekerja, selalu berusaha mencapai prestasi 

yang lebih baik, dan tidak mudah puas dengan hasil yang telah dicapai, sementara 

ada pula orang sudah merasa puas dengan prestasi yang sedang-sedang saja dan 

tidak terdorong untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Bahkan ada juga 

individu yang terlihat asal-asalan saja dalam bekerja, mudah putus asa, dan 

menganggap tugas yang diterima sebagai beban. 

Menurut Gibson, (1990) motivasi kerja berhubungan erat dengan 

bagaimana perilaku itu dimulai, disokong, dikuatkan dan diarahkan. Motivasi 

kerja yang lebih berhasil adalah dorongan yang timbul atau datang dari individu 

itu sendiri. Oleh karena itu dasar untuk memotivasi karyawan antara lain adala h 

membuat suasana kerja yang dapat menimbulkan atau membuat karyawan dapat 

bertindak dan melakukan sesuatu. Karyawan bekerja bukan hanya untuk 

memperoleh imbalan yang tinggi, tetapi juga memikirkan untuk menyatakan 



 

dirinya (self actualization ). Sedangkan dari pihak perusahaan persyaratan-

persyaratan yang diminta semakin tinggi. Tenaga-tenaga yang mempunyai tingkat 

ketrampilan tinggi makin banyak diminta. Jelaslah bahwa hubungan timbal balik 

karyawan dan perusahaan menimbulkan perkembangan yang positif. Perusahaan 

yang memperhatikan kebutuhan karyawannya akan membuat karyawan 

termotivasi untuk berprestasi lebih tinggi.   

Indikasi rendahnya motivasi kerja seringkali ditandai dengan beberapa 

gejala antara lain jenuh menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung ja wab, 

tidak konsentrasi, bekerja tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan yang 

penting cepat terselesaikan, tidak bergairah apabila melihat pekerjaan yang 

menumpuk dan kerap menunda -nunda pekerjaan.  

Besar kecilnya motivasi kerja pada seseorang dapat dipengaruhi faktor dari 

luar salah satunya adalah human relations. Tentang hal di atas, Munnasef (1984) 

mengatakan bahwa human relation s adalah suatu hubungan baik yang formal atau 

informal yang dijalankan oleh atasan terhadap bawahan, oleh bawahan sesama 

bawahan dalam usaha untuk meningkatkan kerjasama yang selaras untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Human relation  di perusahaan akan membuat suasana kerja yang 

menyenangkan, terjalin interaksi yang harmonis antar satuan kerja dapat 

menumbuhkan motivasi yang tinggi pada karyawan untuk selalu berusaha 

menyelesaikan tugas atau pekerjaanya dengan baik. Human relation juga  

memungkinkan terciptanya komunikasi persuasif dalam situasi kerja dengan 

tujuan untuk menggugah kegairahan bekerja dengan prestasi kerjasama yang 



 

produktif. Human relations yang baik menjadikan karyawan merasa puas dengan 

pekerjaannya dan meningkatkan motivasi kerjanya. Sebaliknya apabila human 

relations kurang baik, komunikasi jelek, maka karyawan akan merasa dirinya 

tidak dimanusiakan atau tidak berguna sehingga akan muncul sikap negatif 

karyawan yang merugikan perusahaan.  

 Kunci aktivitas human relation s adalah motivasi (motivation) 

memotivasikan para karyawan untuk bekerja giat berdasarkan kebutuhan mereka 

secara memuaskan, yakni kebutuhan akan upah yang cukup bagi keperluan hidup 

keluarganya sehari-hari, kebahagian keluarganya, kemajuan dirinya sendiri dan 

lain sebagainya.  Bahwa untuk memuaskan hati seluruh karyawan seorang demi 

seorang tidak mudah, ini memang tak dapat disangkal; kebagian seorang 

karyawan yang mendapat kenaikan gaji mungkin menyebabkan beberapa teman 

sejawatnya tidak merasa senang. Akan tetapi lingkungan dan suasana yang bisa 

membantu seluruh karyawan memperoleh kebahagiaan, akan dapat diciptakan dan 

diadakan. Dalam hal ini seorang pimpinan kelompok harus berpikir secara 

situasional dalam rangka mencapai tujuannya. 

Pada era globalisasi, bidang kehumasan akan sangat berperan. Perusahaan 

yang tidak memanfaatkan bidang tersebut bakal tertinggal karena tidak menguasai 

perolehan dan  penyebaran informasi  (Nova, 2009). Pentingnya bidang human 

relation menjadi perhatian manajemen PD. BPR. BKK Boyolali Kota, Jalan 

Merbabu No. 7 Boyolali. Hal ini ditandai dengan adanya divisi khusus bidang 

komunikasi dan kehumasan, diantaranya yaitu customer service (CS).  Human 

relation yang dibentuk manajemen diharapkan dapat meminimalisir atau 



 

menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi (miscomunication ) dan salah 

interpretasi (misinterpretation) yang terjadi antara manajer beserta para 

pegawainya dengan publik diluar organisasi,  selain itu pula bidang human 

relation berperan juga dalam hubungan eksternal yaitu hubungan dengan 

masyarakat, hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan khalayak, dan hubungan 

dengan konsumen.  

Guna meningkatkan motivasi kerja karyawannya PD BPR Boyolali berupaya 

mengoptimallkan aspek human relations sehingga terjalin hubungan dan komunikasi 

yang harmonis baik antara karyawan, manajer maupun dengan konsumen. Hubungan 

tersebut sangat penting dipelihara dan dibina dalam rangka mempertahankan goodwill  

dan kepercayaan pada publik serta dalam rangka menimbulkan pengertian bersama 

dan hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak yaitu perusahan dengan 

konsumennya. Hubungan ini dilakukan dengan komunikasi yang meliputi berbagai 

teknis untuk dipilih, mana yang paling efektif. Salah satu caranya ialah dengan 

mengadakan kegiatan human relations dalam memotivasi kerja karyawannya.  Human 

relation menumbuhkan kerjasama dari orang-orang yang bekerja dalam 

perusahaan, memungkinkan mereka berprestasi dan berproduksi lebih tinggi, serta 

memperoleh kepuasan dari pada hasilnya yang telah dicapai. 

Kenyataan yang nampak adalah ada indikasi kurangnya kerjasama antara 

karyawan pada divisi satu dengan lainnya. Hal ini nampak dari arus informasi 

yang mengalir antar divisi terkadang tidak berjalan dengan baik. Salah satu contoh 

yaitu mengenai tugas yang seharusnya dilakukan secara berkesinambungan 

dengan koordinasi antar kepala divisi, ternyata dalam pelaksanaan tidak sesuai 

dengan perencanaan, dimana salah satu devisi mengambil keputusan tanpa 



 

mempertimbangkan devisi yang lain. Selain itu pula kadang terjadi perselisihan 

atau salah paham antar karyawan satu dengan yang lain karena adanya laporan 

ada karyawan yang melakukan tindak pelanggaran disiplin, namun laporan 

tersebut tidak disertai dengan bukti atau fakta yang jelas sehingga ada dugaan 

laporan tersebut hanya ingin menjatuhkan karyawan yang dilaporkan. Hal ini 

tentu saja dapat menghambat motivasi kerja karyawan.  

Berdasarkan pemahaman di atas maka dengan demikian para manajer 

maupun semua karyawan perlu melakukan human relation , baik pada khalayak 

atau publik di dalam organisasi, maupun kepada khalayak diluar organisasi selain 

dalam hubungan dengan tugas pekerjaan, juga diluar tugas pekerjaan. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dibuat suatu rumusan 

masalah: apakah ada hubungan antara human relation s dengan motivasi kerja ? 

Mengacu pada rumusan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk menguji 

secara empirik dengan melakukan penelitian berjudul, ”Hubungan antara 

human relations dengan motivasi kerja pada karyawan”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah  ingin mengetahui  

1. Hubungan antara human relation s dengan motivasi kerja 

2. Peran atau sumbangan human relation s dengan motivasi kerja 

3. Tingkat atau kondisi antara human relation s  

4. Tingkat atau kondisi human relations.  

 



 

C. Manfaat  Penelitian  

Manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan bagi ilmuw an psikologi, serta 

pengembangan pada disiplin ilmu psikologi industri mengenai hubungan antara 

human relation s dengan motivasi kerja 

2. Secara praktis  

Dapat memberikan umpan balik bagi para karyawan perusahaan dan membuka 

wawasan yang lebih luas mengenai manfaat human relation s sebagai upaya 

peningkatan motivasi kerja. 

 


