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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar  Belakang  

Pada  era  globalisasi  setiap  perusahaan, baik  perusahaan  berskala  

national,   menegah    dan    kecil   bersaing   untuk    mendapatkan   sumber   daya   

manusia    yang    berkualitas.  Perusahaan   akan  sukses   mencapai   tujuannya,  

apabila    didalamnya     terdapat    sumber    daya   manusia    berkualitas.  

Dengan  kualitas   sumber   daya   manusia  tersebut,  diharapkan  mampu 

membawa   perusahaan   mencapai    tujuan.  Disisi   lain,  sekalipun  perusahaan  

memiliki   sumber    daya   manusia   yang   berkualitas   namun  jika   karyawan  

tidak    memiliki   motivasi   kerja   maka   perusahaan  tidak   akan   mencapai  

tujuannya.  

 Motivasi    kerja    merupakan   dorongan   yang   berasal    dari   dalam  

diri  karyawan    untuk   melakukan   suatu   pekerjaan.  Karyawan   mampu  

melakukan    suatu   pekerjaan   karena   ada   dorongan   yang    timbul  dari  

dalam  diri  karyawan. Dorongan   merupakan  suatu   stimuli  yang   

mengarahkan   perilaku   karyawan   untuk   melakukan   sesuatu. Setiap   

karyawan   memiliki    motivasi  kerja   yang  berbeda   baik   motivasi  kerja   

yang   berasal  dari   dalam   diri   karyawan  dan    motivasi  kerja   yang   berasal    

dari  luar. Motivasi  kerja   merupakan  daya   pengerak  yang   dapat   mendorong   

karyawan  untuk  bekerja. 
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Dorongan   tersebut    timbul    oleh   karena   motif   kebutuhan  dan  

tujuan  yang   segera   dicapai   oleh   masing-masing  karyawan.  Dengan   

dorongan   yang   timbul   dari  dalam   diri   karyawan  tersebut,  maka  karyawan  

tergerak  untuk   bekerja  dan  melaksanakan  tugas  yang  dilimpahkan   

kepadanya    dengan  sungguh-sungguh   agar   mencapai    tujuannya. Motivasi  

kerja   penting,   karena   dengan    motivasi   setiap   karyawan  mau  bekerja  

keras   dan   antusias   untuk  mencapai   tujuan    individu    maupun   perusahaan. 

Motivasi  kerja  semakin  penting  pula bagi  manajer  selaku  pemimpin    yang   

memiliki   tugas   dan    tanggungjawab    atas   pekerjaan  yang   dilimpahkan   

kepada  bawahannya.  

Tujuan   perusahaan  dan   individu  akan  tercapai   apabila,  manejer  

berusaha    untuk    memotivasi   bawahannya    agar   mau   bekerja   giat, 

antusias,  disiplin   dan   meningkatkan  semangat   kerjanya. Proses  pemotivasian   

kepada    karyawan    merupakan   hal   penting   yang   dilakukan   oleh  manajer  

karena   dengan  pemotivasian   bagi    karyawan   dapat  meningkatkan  semangat  

kerja. Selain  itu,  dengan  pemotivasian  dapat  mengarahkan   perilaku   

karyawan  ke arah   pencapain  tujuan  perusahaan.  Karyawan    dapat    mencapai  

hasil   yang    optimal   apabila   manajer   memberi   motivasi  kepada  karyawan.  

  Dengan proses pemotivasian maka manajer dapat menilai dan   

mengevaluasi  hasil  kerja  bawahannya. Untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  

tersebut, manajer  tidak  bekerja  sendiri  namun  manajer  bekerja  melalui  

individu dan kelompok. Hal  ini, sesuai dengan definisi  manajer  adalah  

pemimpin   yang   mempergunakan   wewenangnya  untuk  mengarahkan  orang  
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lain   serta  bertanggungjawab  atas   pekerjaan   orang   tersebut   dalam  

mencapai  tujuan. Selain  itu, manajer  juga  menjalin hubungan   komunikasi  

antar karyawan, proses  komunikasi  dapat  memberi  informasi, arahan  dan  

penilaian  kepada  bawahan   tentang   tujuan  perusahaan. 

Dengan  demikian,  maka   dapat  disimpulkan  bahwa  motivasi  kerja  

karyawan merupakan salah  satu faktor  kunci  keberhasilan  perusahaan.  

Keberhasilan   perusahaan  untuk   mencapai   tujuannya   tergantung   pada  

tinggi    rendahnya   motivasi   kerja   karyawan.  Apabila  karyawan  memiliki  

motivasi  kerja    tinggi,   maka   perusahaan   memiliki   peluang   untuk  

mencapai    tujuan.   Sebaliknya   jika   motivasi  kerja  karyawan   rendah  maka  

perusahaan   berpeluang    untuk    mengalami   kegagalan   mencapai   tujuannya.  

Motivasi  kerja   timbul  ketika   karyawan   merasa  memiliki  kebutuhan   

dalam   hidupnya   dan  segera   bertindak  untuk  memenuhinya. Selain  itu,  

motivasi   kerja   juga   timbul   ketika   karyawan  memiliki   tujuan   yang  

hendak    dicapai   dalam   hidupnya.  Kedua   hal  tersebut  diatas, baik  

kebutuhan,  tujuan   dan   kemampuan   serta   perilaku   bersumber   dari  dalam  

diri   karyawan.  Sebagaimana   telah   diungkapkan   diatas,  bahwa  motivasi  

adalah   dorongan    untuk   bekerja.   Dimana    faktor –faktor   yang   mendorong  

karyawan   untuk    bekerja  berasal   dari  faktor   individu    dan   organisasional. 

Faktor   yang   berasal   dari   individu    adalah    kebutuhan  (Need),  

tujuan  (goals),  sikap (Attitude),  dan  kemampuan (Ablities). Sedangkan faktor 

organisasional  meliputi  gaji/upah, keamanan kerja, sesama pekerja, mutu  

pengawasan,   pujian,   dan   pekerjaan   itu  sendiri.  Faktor   ini   bila   terpenuhi  
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maka    akan    memberikan   kepuasan  bagi   karyawan,  sehingga  karyawan  

dapat   lebih   termotivasi  untuk   bekerja.  Sebaliknya  jika   faktor  ini  tidak  

terpenuhi   maka    timbul    rasa    ketidak puasan   bagi   karyawan   dalam  

bekerja  yang   pada   akhirnya   akan   menurunkan   motivasi  kerja.   

Selain   itu,  faktor  lain  yang  mendorong   karyawan  untuk   bekerja   

adalah   faktor   yang   berasal  dari  dalam  diri  karyawan  (  internal )  dan  

faktor   yang   berasal   dari   luar   diri   individu (eksternal).  Faktor   yang  

berasal   dari    dalam   diri   individu  (internal)   meliputi,  persepsi   mengenai  

diri  individu,   harga   diri   dan   prestasi,  harapan,   kebutuhan,  dan   kepuasan  

kerja. Faktor  internal   selalu   berhubungan   dengan  proses  psikologi  

seseorang   yang  mengerakan,  mendorong   setiap   karyawan  untuk   mau   

bekerja. 

Sedangkan   faktor   yang  berasal   dari  luar   individu (eksternal)   antara  

lain  jenis  dan   sifat   pekerjaan,  kelompok  dimana  individu   bergabung,  

situasi   lingkungan   kerja,  dan  gaji   yang   diberikan   kepada   karyawan   atas  

hasil   kerja.  Selain   itu,  motivasi  dapat   dilihat  dari   motif   individu,  setiap   

individu   memiliki   kebutuhan  yang  majemuk  dan  berbeda   antar   individu. 

Selain  faktor-faktor   diatas,  ada  faktor  lain  yang  dapat mendorong   seseorang   

dalam   bekerja   meliputi   minat,  sikap   terhadap  pekerjaan, sikap   terhadap   

diri   sendiri,   situasi   dalam  pekerjaan,  kebutuhan  individual,  kemampuan   

dan  kompentensi,   pengetahuan   tentang   pekerjaan,  emosi,  suasana  hati,  

perasaan  keyakinan  dan  nilai-nilai.   
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Faktor   ini   dikaitkan   dengan   karakteristik  setiap  individu,  karyawan  

cenderung   untuk   termotivasi   bekerja   karena   faktor  lingkungan  pekerjaan  

dan  faktor  dalam   pekerjaan.  Faktor  lingkungan  pekerjaaan   dan   faktor   

dalam  pekerjaan   sama  seperti  faktor  internal  dan  eksternal  yang  telah  

diuraikan   dimuka. Dengan   demikian,   maka  motivasi   merupakan  faktor  

yang   dapat    mendorong,   mengarahkan  perilaku  karyawan   untuk  bekerja  

agar   mencapai   tujuannya.  Hasil   kerja   yang  optimal   dapat   tercapai,  

apabila  karyawan  memiliki  motivasi   kerja   yang   tinggi.  

 PT.Medco  Papua   Hijau   Selaras   adalah   perusahaan   yang   bergerak  

dibidang    usaha   agribisnis.  Karyawan   asli   papua   dan  karyawan   non  

papua    sangat    antusias   dalam   bekerja.  Hal   ini  terlihat    dari  aktivitas  

yang   dikerjakan   oleh   karyawan   pada   proses   pembibitan,  penanaman,   

serta   pembersihan.  Fenomena  ini   sesuai   dengan   yang  dikemukan  dalam  

Gomes (2003:179),  kesediaan   atau   motivasi    seseorang   pegawai   untuk   

bekerja biasanya   ditunjukkan  oleh aktivitas terus-menerus, dan  

berorinentasikan   tujuan.  Jadi   pegawai  yang   bermotivasi   adalah  pegawai  

yang  perilakunya  diarahkan  kepada  tujuan  organisasi  dan  aktivitas-

aktivitasnya  tidak   mudah  terganggu  oleh  gangguan-gangguan  kecil.  

Tahap   penanaman   merupakan   tahap    dimana   karyawan   asli   papua  

dan  non  papua    menghadapi   tantangan   pekerjaan.  Karyawan  asli  papua  

dan  karyawan   non   papua    harus   bekerja   keras   untuk   mengawasi   setiap  

bibit    sawit    yang   hendak  ditanam   buruh.  Fenomena   ini   sesuai  dengan  

teori  dua  faktor   menurut  Herzberg  dalam  Hasibuan (2007:158-159),  cara  
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terbaik   untuk   memotivasi   karyawan    adalah    memasukan   unsur   tantangan  

dan   kesempatan   guna   mencapai   keberhasilan   dalam   pekerjaan   mereka. 

Ini  adalah  suatu  tantangan  bagaimana  suatu  pekerjaan  direncanakan  

sedemikian   rupa  sehingga   dapat   menstimulus   dan   menantang   pekerja  

serta   memberikan  kesempatan   baginya    untuk   maju.  

Pada  tahap   pembersihan  tugas   dan   tangunggjawab   yang   diberikan   

kepada   karyawan  asli  papua  dan   karyawan   non   papua   adalah   mengawasi, 

mengontrol   setiap    pekerjaan   buruh    agar   menyelesaikan  pekerjaan   

dengan   baik. Namun  sebagian  karyawan  asli  papua  sering  lalai  atau  

mangkir   dalam   melaksanakan  tugasnya.  Fenomena   sesuai    dengan   teori  

penetapan   tujuan  (Goal  Setting  Theory)  dalam  Suwarto (2010:117),  bahwa   

makin   tinggi   keefektifan   diri  (Self efficiency)  makin   tinggi   kepercayaan  

diri   sehingga    mempunyai   kemampuan    untuk   berhasil   dalam  suatu  tugas.  

Bagi  individu   yang   tingkat    kefektifanya   dirinya   rendah   akan  menanggapi    

informasi   negatif   dengan   mengurangi   upaya  dan  motivasinya. 

Berangkat    dari   karyawan    asli  papua,   pada   tahap    pembibitan   dan  

penanaman   karyawan    asli   papua   giat   dan  aktif    dalam  mengawasi  buruh. 

Namun  sebagian  karyawan   asli  papua  menuntut   agar   upah   yang   diberikan   

perusahaan   harus   dinaikan.  Seperti   fenomena   lewat   salah  satu   media   

bahwa  karyawan   asli   papua   melakukan   pemalangan  kantor  PT.Medco 

Papua  Hijau   Selaras  hal    ini  dilakukan  dalam  bentuk  ketidapuasan    

terhadap   upah   kerja   diberikan   oleh  perusahaan  atas  hasil kerja  karyawan. 
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Fenomena  ini  sesuai    dua   aspek  motivasi  dalam  Hasibuan (2007:145)   

adalah   aspek   statis   pertama   tampak   sebagai   kebutuhan  pokok    manusia   

yang   menjadi   dasar   bagi  harapan  yang  akan  diperoleh   lewat  tercapainya  

tujuan  organisasi. Aspek  statis  kedua   berupa  alat  perangsang   atau  insentif   

yang  diharapkan  dapat  memenuhi  apa  yang  menjadi   kebutuhan   pokok   

yang   diharapkan.   Selain   itu,  menurut  Herzberg  cara  terbaik  untuk  

memotivasi  karyawan  adalah  dengan  memasukkan  unsur   tantangan  dan    

kesempatan   guna  mencapai  keberhasilan  dalam   perkerjaan  mereka. 

Selain    itu,  berkaitan   dengan   faktor  hygiene   yang   dikemukan  oleh  

Herzberg   dalam   Hasibuan  (2007:159),  faktor  hygiene  akan  memberikan  

kepuasan   (statifier),   jika  terpenuhi.  Sebaliknya,   jika    tidak    terpenuhi   

akan  menyebabkan   ketidakpuasan   (disstatifier)   yang  akan  menimbulkan  

tuntutan   bagi   karyawan.  Berdasarkan    teori   diskrepensi   dalam   Hasibuan 

(2003:183)   menjelaskan   bahwa  seorang  pekerja  biasanya   mempunyai  

reward  harapan  tertentu  yang  dibawanya  ketika   ia  memasuki   suatu  

organisasi,   atau   ketika   ia   mengerjakan   suatu    pekerjaan   serta  berdasarkan   

pertimbangan  atas   input-input  yang  dimilikinya.     

Karyawan   non  papua   dalam    hal   motivasi   kerja   berbeda  dengan  

karyawan   asli  papua.  Hal   ini   tercermin   dalam  pekerjaan    yang  dikerjakan    

karyawan   non  papua.   Dimana   karyawan   non   papua   memiliki  kegiatan  

yang   terarah   ke  tujuan.   Karyawan  non  papua    selalu  berfokus  pada  

pekerjaannya   dan   memanfaatkan  waktu  sebaik   mungkin  untuk  bekerja.  Hal   

ini   sesuai    teori    penetapan  tujuan (Goal  Setting  Theory)  dalam  Suwarto 
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(2010:117)  bahwa   makin  tinggi  keefektifan   diri  (Self efficiency)   makin  

tinggi  kepercayaan    diri  sehingga   mempunyai   kemampuan  untuk  berhasil  

dalam  suatu  tugas. Individu  yang  tingkat  keefektifanya  tinggi  akan  

menanggapi  informasi  dengan  negatif  dengan   upaya   dan  motivasi  yang  

tinggi. 

 Dilihat  dari  sisi  perbedaannya   maka,  karyawan  asli   papua  lebih 

banyak     dibanding  karyawan   non  papua.  Hal  ini   sesuai   kesepakatan  pihak  

perusahaan   dan  pihak    masyarakat   asli  papua.  Hasil   kesepakatannya  adalah 

perusahaan   mempekerjakan   karyawan   asli  papua   70%  dan  non  papua  

30%.  Untuk  lebih  jelasnya   dapat  disajikan  dalam  tabel  dibawah  ini: 

Tabel  1.1 

Karyawan  Asli  Papua  dan  Non  papua    

 

 

 

   

Sumber:  HRD  PT.MPHS 

Dari  tabel   diatas,   dilihat   bahwa   karyawan  asli  papua   lebih   banyak  

bandingkan  karyawan   non  papua. Namun   hal   tersebut   sesungguhnya  belum    

menjamin    bahwa  karyawan   asli  papua   memiliki  motivasi  kerja  yang   

tinggi   dibanding   karyawan   non  papua.  Fenomena  ini  sesuai  dengan   yang   

diungkapkan  dalam  Suwarto (2010:87),  bahwa  seorang  manajer  harus   

mempertimbangkan   suatu   motivasi  yang  berbeda  untuk  sekelompok    orang,   

titik    perbedaanya    terletak   pada   kebutuhan  dan  tujuan. 

Lokasi 

kerja 

Kecamatan   Sidey Kecamatan  Masni 

Asli papua Non papua Asli  papua Non papua 

1    15 5 5 1 

2 15 5 5 1 

3 10 5 5 2 

4 10 5 5 1 

 50 20 20 5 
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Aspek   dasar   yang   menuntut   setiap   karyawan    untuk    bekerja  

adalah  agar  kebutuhanya  terpenuhi.   Aspek  kebutuhan  ini  berlaku  pada  

karyawan  asli  papua    dan    karyawan   non  papua. Upah/  gaji  merupakan  

faktor    utama   yang   mendorong   karyawan  untuk  bekerja,  karena    dengan  

upah    tersebut    dapat   memenuhi   kebutuhan.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  

dua  faktor  dalam  Hasibuan (200:108),   hal-hal  yang   mendoron  karyawan  

adalah  pekerjaan  yang  menantang  yang  mencakup  perasaan  untuk  

berprestasi,  bertangunggjawab,  kemajuan   dapat  menikmati  pekerjaan  itu  

sendiri  dan  adanya  pengkuan   atas  semuanya.  

Hal-hal   yang    mengecewakan   karyawan   adalah  terutama   faktor  

yang   bersifat  embel-embel  saja  pada  pekerjaan,  peraturan  pekerjaan,  

penerangan,    istirahat,   sebutan  jabatan,  hak,  gaji,  tunjangan   dan  lain-

lainnya.  Karyawan    kecewa,  jika  peluang   untuk  berprestasi  terbatas.  

Motivasi  pada   dasarnya   adalah   suatu   kondisi   mental   atau  keadaan  

psikologi   yang   mendorong   seseorang   untuk    mau    melakukan  suatu  

tindakan  dan  memberikan   kekuatan   yang   mengarah   pada  pemenuhan  

kebutuhan.   Berdasarkan  uraian   latar belakang  masalah   diatas,   maka  penulis   

mengambil   judul   “Analisis  Perbedaan    Motivasi  Kerja  Karyawan  Asli  

Papua  dan  Non  Papua  pada  PT. Medco Papua Hijau  Selaras.“    

B. Rumusan  Masalah   

1. Bagaimana  motivasi  kerja  karyawan  asli  papua  pada  PT.Medco  Papua  

Hijau  Selaras ? 

2. Bagaimana  motivasi  kerja  karyawan  non  papua  pada  PT.Medco  Papua  
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Hijau  Selaras? 

3. Apakah  ada   perbedaan   motivasi  kerja  karyawan   asli  papua  dan  non 

papua  pada  PT.Medco  Papua  Hijau  Selaras? 

C.  Batasan  Masalah  

Untuk    memudahkan  penulis,  dalam  menganalisa  permasalah  yang 

hendak   diteliti   dan  tidak  meluas  dari   ruang  lingkup  dan   tujuan   penelitian,   

maka  perlu   dilakukan  pembatasan   masalah.  Berdasarkan  fenomena  yang  

telah  diuraikan  pada  latar  belakang,  maka  penelitian  ini  lebih  difokuskan   

pada    motivasi    kerja   karyawan    asli  papua   dan   karyawan   non  papua.   

Dasar  teori    yang   digunakan  adalah  teori  motivasi   menurut  Herzberg   two  

faktor   yang   terdiri   dari  faktor  hygiene    dan  faktor  motivator. 

D.  Tujuan   Penelitian   

1. Mendeskripsikan  motivasi  kerja  karyawan  asli  papua  pada  PT.Medco  

Papua  Hijau  Selaras. 

2. Mendeskripsikan  motivasi  kerja  karyawan  non  papua  pada  PT.Medco  

Papua  Hijau  Selaras. 

3. Menganalisis  perbedaan  motivasi  kerja  karyawan  asli  papua  dan  non  

papua   yang   terdiri  dari  faktor  hygiene  dan  faktor  motivator  

E. Manfaat  penelitian   

1. Bagi  perusahaan  

Diharapkan  penelitian  ini  menjadi  bahan  pertimbangan  dan  masukan  

kepada  perusahaan  dalam  memberikan   motivasi  bagi  karyawan  yang  

berdomisili  di  Distrik  Sidey  dan  Masni   untuk  meningkatkan  motivasi  
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kerja   karyawan  asli  papua  dan  non  papua  di  PT.Medco  Papua  Hijau  

Selaras. 

2. Peneliti  lain  

Penelitian  ini  menjadi  bahan  informasi  yang  digunakan  sebagai  

kerangka  acuan   bagi  penelitian  selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


