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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis merupakan kegiatan yang berusaha untuk mendapatkan 

keuntungan atau hasil yang di inginkan dengan segala sumber yang di 

milikinya. manusia merupakan sumber utama dalam menjalankan bisnis, 

pengelola bisnis dan sekaligus menjadi pelaksana dalam proses produksi 

dalam bisnis tersebut, Seorang manajer adalah orang yang melakukan sesuatu 

melalui orang lain, dengan membagi dan mengalokasikan tugas-tugas kepada 

bawahannya.  

Keberhasilan manajer ditentukan oleh seberapa jauh karyawannya 

menjalnkan tugas yang telah diberikan degan baik. Keputusan yang di buat 

oleh seorang manajer tidak hanya di pengaruhi oleh keberhasilannya saja, 

tetapi juga perilaku-perilaku dari karyawanya, motivasi dan kinerja mereka 

pada akhirnya bisa membuat perusahaan berjalan sesuai apa yang di inginkan 

oleh manajer demi kemajuan perusahaan. 

Seorang karyawan mungkin menjalankan pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya dengan baik, mungkin juga tidak. Namun, bila tugas yang 

dibebankan kepada karyawan tidak bisa terlaksana dengan baik, maka 

manajer perlu menganalisis apa penyebabnya. kemungkinan-kemungkinan 

yang dapat terjadi adalah pertama, karyawan memang tidak mempunyai 

kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan.  
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Kedua, karyawan tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan 

baik. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi merupakan kombinasi atau 

gabungan dari kedua faktor tersebut. Di sisi lain, perusahaan juga harus 

menjalankan fungsi sosial secara internal dan eksternal untuk menjamin 

kesejahteraan para anggotanya juga berdampak pada kelangsungan hidup 

perusahaan.  

Agar supaya dapat bersaing dengan industri yang sejenis lainnya, 

perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif yang sangat sulit ditiru, 

yang hanya akan diperoleh dari karyawan yang produktif, inovatif, kreatif 

selalu bersemangat dan loyal. Karyawan yang memenuhi kriteria seperti itu 

hanya akan dimiliki melalui penerapan konsep dan teknik manajemen sumber 

daya manusia yang tepat dengan semangat kerja yang tinggi serta pemimpin 

yang efektif dan lingkungan kerja yang mendukung.  

Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, diantaranya motivasi dan kepuasan kerja, (Robbins, 2008:222). 

Kepuasan kerja karyawan berkaitan dengan aspek keadilan dan kelayakan 

akan balas jasa yang diterima karyawan atas kinerjanya yang disumbangkan 

untuk perusahaan.  

Apabila aspek keadilan dan kelayakan bagi karyawan dapat dirumuskan 

dengan baik, maka karyawan akan merasa puas, mempunyai semangat kerja 

yang tinggi yang nantinya dapat meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri 

agar supaya para karyawan bias memberikan kinerja yang baik untuk 

memuaskan kebutuan para pelanggan.  
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Apabila rasa keadilan dan kelayakan ini tidak terpenuhi maka akan 

menimbulkan perasaan tidak puas para karyawan, perasaan tidak puas ini 

justru akan menyebabkan terjadinya kemerosotan semangat kerja karyawan 

yang pada akhirnya akan menyebabkan turunnya kualitas pelayanan yang 

akan diberikan karyawan kepada para pelanggan.  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaanya. Handoko (2006:193) mengatakan bahwa Kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan  dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka, 

Karyawan yang mendapatkan kepuasaan kerja akan melaksanakan pekerjaan 

dengan lebih baik, karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak 

akan pernah mencapai kematangan psikologi yang akan menyebabkan 

frustasi.  

Karyawan seperti ini akan sering melamun, semangat kerja yang 

rendah, cepat bosan dan lelah, emosi tidak stabil, sering absen dan melakukan 

kesibukan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang harus 

dilakukan (Hasibuan, 2007:203). Kepuasan yang tinggi akan mengarahkan 

pada tingkat turn over dan absensi yang rendah karena individu yang puas 

terdorong untuk bekerja lebih baik karena kebutuhan pentingnya terpuaskan. 

Ketika seorang karyawan merasakan kepuasan dalam bekerja maka 

seorang karyawan akan berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan 

pekerjaannya, yang akhirnya akan menghasilkan kualitas pelayanan yang 

tinggi dan pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia dalam hal ini 
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tenaga kerja berperan dalam perusahaan, sehingga dibutuhkan tenaga kerja 

yang terdidik dan siap pakai untuk mendukung pengembangan perusahaan.  

Peneliti mengambil objek PT. Indonesian Marine (Indomarine), 

Surabaya. PT. Indonesian Marine (Indomarine), Surabaya. Merupakan salah 

satu perusahaan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi dan 

telah berkembang untuk menyediakan berbagai infrastruktur yang 

berhubungan dengan solusi, termasuk rekayasa, manufaktur, konstruksi, 

galangan kapal, dan perdagangan. 

Fenomena yang terjadi di PT Indomarine adalah karyawan bagian 

operasional merasa tidak puas dengan status outsourcing yang di tetapkan 

oleh perusahaan itu dan karyawan merasa tidak puas dengan system 

outsourcing yang ada pada perusahaan tanpa melihat kinerja dari karyawan 

yang bersangkutan kalau memang masa kerjanya habis perusahaan akan 

mencari karyawan lain untuk menggantikan posisi yang di tinggal. 

Perusahaan ini mempekerjakan karyawan Outsourcing bagian 

operasional sebanyak 75 orang dan dibagi menurut bagian yang ada di 

perusahaan, Seiring berjalannya waktu PT. Indomarine tentunya memiliki 

pesaing di bidang kontruksi, dengan semakin berkembanya pembangunan di 

indonesia dewasa ini maka banyak bermunculan perusahaan kontrusi lainya. 

Pada PT. Indomarine dalam memberikan motivasi kepada karyawan terbagi 

kedalam beberapa kategori menurut Maslow yang pertama berdasarkan 

kebutuhan fisiologis dimana kebutuhan akan rasa sandang, pangan, dan 
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perumahan tercukupi dan terpenuhi dengan adanya pemberian gaji kepada 

karyawan.    

             Kebutuhan akan keamanan terjamin dengan adanya jaminan sosial dan 

kesehatan yang diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. 

Kebutuhan akan rasa sosial dimana terciptanya hubungan persahabatan yang 

baik antar karyawan. Kebutuhan penghargaan yang diberikan berupa 

peningkatan bonus tahunan demi memotivasi karyawan dalam bekerja. 

Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui pengembangan diri  karyawan untuk 

menjadi potensial dalam bekerja.  

Kinerja karyawan operasional dalam mengerjakan konstruksi bangunan 

harus sesuai dengan keinginan para konsumen agar sesuai dengan keinginan 

para konsumen. Kinerja karyawan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Dari segi kualitas, adanya pelayanan 

yang tidak berimbang antara anggaran yang tidak sesuai pengkerjaan proyek 

itu sendiri.  

Dari segi kuantitas kinerja yang dicapai menurun karena kesulitan 

mengerjakan bangunan yang tidak sesuai dengan perhitungan perusahaan, 

sedangkan para konsumen menentukan pengerjaan tanpa perhitungan yang 

matang terlebih dahulu.       

Dari segi ketepatan waktu diantaranya yaitu tidak bisa tepat 100% dalam 

penyelesaian bangunan dikarnakan banyak proyek yang besar sedangkan 

jumlah karyawan kurang memadai dalam mengerjakan supanya tepat waktu 

dalam penyelsaian proyek tersebut. Dan tujuannya adalah dengan adanya 
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motivasi dan kepuasan kerja  diharapkan kinerja karyawan dapat ditingkatkan 

kembali. Karena motivasi dan kepuasan mempunyai pengaruh yang 

signifikan,  

Dalam kesempatan ini penulis bermaksud meneliti pengaruh motivasi 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan bagian operasional, Kajian 

studi ini selanjutnya akan di wujudkan dalam bentuk penelitian dengan judul 

demikian, penelitian ini mengambil judul “PENGARUH MOTIVASI DAN 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

OUTSOURCING  BAGIAN OPERASIONAL (Studi Kasus PT. Indonesian 

Marine (Indomarine), Surabaya)”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka, penelitian ini mengambil suatu 

perumusan pertanyaan penelitian (research question) yaitu : 

1. Bagaimana motivasi karyawan outsourcing bagian operasioanal PT. 

Indomarine ? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan outsourcing operasional PT. 

Indomarine ? 

3. Bagaiman kinerja karyawan outsourcing bagian operasional 

PT.Indomarine ? 

4. Apakah motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap  

karyawan outsourcing operasional PT. Indomarine ?  
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5. Diantara variabel motivasi dan kepuasan kerja manakah yang 

berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja karyawan operasional PT. 

Indomarine ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang dimaksudkan agar penelitian ini lebih berfokus 

dan terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ada pada 

perusahaan khususnya karyawan outsourcing bagian operasional unit bisnis 

konstruksi yang ada di perusahaan tersebut. Maka penulis membatasi 

penelitian ini pada motivasi teori Abraham H. Maslow, kepuasan kerja 

menurut Stephen Robbins dan kinerja menurut teori Agus Dharma. yang 

terdiri dari ketepatan waktu, kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi terhadap kinerja karyawan outsourcing 

bagian operasional PT. Indomarine.  

2. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

outsourcing bagian operasional PT. Indomarine. 

3. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan outsourcing bagian operasional 

PT.Indomarine. 

4. Untuk menganalisis pengaruh signifikan motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan outsourcing bagian operasional PT. 

Indomarine. 
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5. Untuk melihat diantara variabel motivasi dan kepuasan kerja manakah 

yang lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan outsourcing bagian 

operasional PT. Indomarine. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian utama oleh penulis: 

1. Bagi PT.Indomarine Surabaya 

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, 

pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan perencanaan 

strategi dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan PT. Indonesian 

Marine, Indomarine (Surabaya) untuk mencapai kinerja yang maksimal 

khususnya karyawan di bagian operasional ataupun seluruh karyawan 

PT.Indomarine Surabaya. 

2. Bagi pihak lain  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan 

atau untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang 

menghadapi permasalahan yang sama. 

 

 

 

 

 


