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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia di perusahaan merupakan aspek penting yang 

memainkan peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun 

banyaknya sarana dan prasarana serta sumber daya lain yang tersedia, tanpa 

adanya sumber daya manusia perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan 

baik. Dengan demikian sumber daya manusia merupakan salah satu kunci 

pokok yang harus diperhatikan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

 Oleh karena itu agar sebuah organisasi atau perusahaan dapat lebih 

berkembang secara optimal, maka rekruitmen terhadap orang-orang yang 

memiliki motivasi tinggi menjadi pilihan strategis yang harus dilakukan 

pengelola organisasi. Organisasi yang ingin maju dan berkembang secara 

dinamis, sangat memerlukan orang-orang yang tepat dan berkemampuan 

tinggi serta sistem kebijakan organisasi yang mendukung efektivitas dan 

efisiensi organisasi. 

 Karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi organisasi/ 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka banyak perusahaan tidak hanya 

menggunakan karyawan yang selama ini ada di dalam perusahaan, melainkan 

perusahaan tersebut melakukan pencarian karyawan dari luar perusahaan 

tersebut. Hal ini didukung pendapat Hasibuan (2005: 10) yang menyatakan 

bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 
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organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. 

 Fenomena khusus yang mencuat ke permukaan dalam bidang 

ketenagakerjaan adalah munculnya istilah karyawan kontrak. Banyak alasan 

yang dikemukakan para pemilik perusahaan terhadap kebijakan penggunaan 

karyawan kontrak, antara lain karyawan kontrak mempunyai kinerja yang 

tinggi, tingkat upah yang diberikan lebih rendah dari karyawan tetap dan 

pihak perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pesangon 

diakhir masa kerja.  

 Berdasarkan alasan-alasan penggunaan karyawan kontrak,  dapat diketahui 

bahwa ditinjau dari segi perusahaan, penggunaan karyawan kontrak sangat 

menguntungkan. Akan tetapi ditinjau dari segi karyawan kontrak itu sendiri, 

kebijakan tersebut kurang menguntungkan bagi dirinya. Dengan perkataan 

lain, karena statusnya hanya sebagai karyawan kontrak, maka karyawan 

tersebut selalu dibayangi perasaan ketidakpastian, khususnya menjelang masa 

kontraknya berakhir. 

 Akan tetapi, di sisi lain adanya keinginan untuk dapat terus dipekerjakan 

di dalam perusahaan membuat karyawan kontrak tersebut lebih termotivasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. Motivator kerja bagi karyawan yaitu berupa 

pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

tersebut maka karyawan akan bersedia bekerja dan melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Mereka akan lebih memusatkan perhatiannya terhadap tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga hasil pekerjaan yang dicapai dapat meningkat. 
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Untuk itulah dibutuhkan suatu dorongan bagi karyawan di dalam 

menyelenggarakan kegiatan di suatu perusahaan. Dorongan itulah yang 

disebut motivasi.  

 Motivasi diibaratkan sebagai jantungnya manajemen karyawan (Sjafri. M, 

2007).  Menurut Veithzal Rivai (2009), motivasi adalah serangkaian sikap dan 

nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. Karyawan tetap dan karyawan kontrak 

memiliki perbedaan mendasar yang menyangkut berbagai aspek, diantaranya 

mengenai status karyawan, tingkat rasa aman dalam bekerja, orientasi karir, 

dan lamanya waktu dalam bekerja (masa kerja). 

 Beberapa aspek tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pola kinerja 

karyawan, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya (Robbins, 2006). Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Malang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di 

bidang jasa perbankan yang mengatur berbagai kegiatan dunia perbankan. 

Dimana fungsi kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang adalah kantor Bank 

yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank. 

 Secara konsep Bank Indonesia atau Bank Sentral adalah bank yang 

mengemban tugas sebagai pelayan publik yang bersifat memenuhi 

kepentingan umum dan memelihara kestabilan nilai mata uang. Kestabilan 

nilai mata uang ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang 

terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 

Instansi tersebut tidak berorientasi mencari keuntungan, tetapi mempengaruhi 
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pasar uang dan memberi efek terhadap struktur perbankan pada umumnya, 

juga bertindak sebagai bankir bagi bank-bank yang ada. 

 Bank sentral sebagai instansi pemerintah dalam hal layanan perbankan 

tentu harus mendukung kelengkapan dan kenyamanan pelayanan. Oganisasi 

yang sukses adalah organisasi yang mampu mengelola sumber daya manusia 

menjadi kekuatan yang dapat bersatu, memiliki komitmen dan motivasi kerja 

yang tinggi melalui manajemen sumber daya manusia. Adapun posisi dan 

tugas karyawan Kantor Bank Indonesia Malang dapat dilihat pada tabel 1.1:  
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Tabel 1.1 

Posisi/ jabatan dan tugas karyawan  Kantor Bank Indonesia Malang 

Posisi/ jabatan Tugas 

Kepala Perwakilan Bank 

Indonesia 

Merencanakan, mengarahkan, mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok Kantor 

Bank Indonesia mencakup bidang moneter, 

pengawasan Bank, sistem pembayaran dan 

manajemen intern. 

Deputi Kepala 

Perwakilan Bank 

Indonesia 

Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi 

pelaksanaan tugas di bidang sistem pembayaran dan 

manajemen intern di Kantor Bank Indonesia. 

Pengawas Bank Utama Merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan 

tugas pokok pengawasan Bank termasuk 

menyelesaikan masalah perizinan terkait dengan 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

yang menjadi obyek pengawasan. 

Pengawas Bank Madya Merencanakan, mengkoordinasi dan melaksanakan 

tugas pokok pengawasan Bank termasuk 

menyelesaikan masalah perizinan terkait dengan 

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

yang menjadi obyek pengawasan. 

Kepala Bagian Informasi 

dan Administrasi Bank 

Menyelenggarakan administrasi dalam rangka 

pelaksanaan pengawasan bank. 

Kepala Bidang Sistem 

Pembayaran 

Merencanakan, mengkoordinasikan mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok seksi 

yang dibawahinya di bidang operasional kas dan 

system pembayaran. 

Seksi Layanan Nasabah Mengelola rekening nasabah (termasuk pemerintah 

daerah dan lembaga lain terkait dengan Bank 

Indonesia) 

Seksi Penyelenggaraan 

Kliring 

Menyelenggarakan Kliring lokal (warakat debet) 

antar bank. 

Seksi Distribusi Uang 

dan Layanan Kas 

Melakukan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi 

kebutuhan uang untuk wilayah kerjanya. 

Seksi Pengolahan Uang Menerima dan mencocokan fisik uang dari pengelola 

khazanah dengan formulir antar kasir. 
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Kasir Mengelola uang masuk dan uang keluar Bank 

Indonesia dan mengedarkan uang ke seluruh pelosok 

Indonesia. 

Asisten Kasir Menata penyimpanan uang, menjaga, memelihara, 

merawat serta menyiapkan sarana dan prasarana 

operasional kas. 

Peneliti Ekonomi Utama Merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok unit kerja 

yang dibawahinya agar sejalan dengan upaya 

pengembangan ekonomi daerah. 

Analis Madya Senior 

(Tim Pemberdayaan 

Sektor Riil dan UMKM) 

Mengkoordinasikan pemberian bantuan teknis dalam 

bentuk pelatihan dan penyesdiaan info serta 

memfasilitasi proses intermiediasi perbankan dalam 

rangka pemberdayaan sektor riil dan UMKM. 

Kepala Bidang 

Manajemen Intern 

Melakukan komunikasi intensif dan professional 

dengan bidang lain untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas Kantor Bank Indonesia. 

Kepala Bidang SDM Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses 

penerimaan, penempatan, pembinaan dan PHK sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh satuan kerja 

kantor pusat. 

Kepala Seksi Logistik Mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi 

realisasi program kerja Kantor Bank Indonesia. 

Kepala Seksi Sekretariat Memfasilitasi penyelesaian masalah yang berkaitan 

dengan aspek hukum. 

Kepala Seksi Sumber 

Daya 

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses 

penerimaan, penempatan, pengembangan, pembinaan 

dan PHK pegawai termasuk THOS (tenaga honorer 

out sourcing) 

Cleaning Service Menjaga Kebersihan lingkungan kerja Bank. 

Security Menjaga keamanan lingkungan kerja Bank. 

Driver Pengemudi 

Messanger Mengantarkan dokumen di dalam lingkungan kerja 

Bank Indonesia 

Sumber data: Jobdisc Kantor Bank Indonesia Malang 

 

 Dari pengamatan dan data yang diperoleh peneliti dari Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Malang bahwa instansi pemerintah tersebut juga menerapkan 
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sistem kontrak terhadap beberapa karyawan di divisi ataupun departemen-

departemen tertentu. Selama ini sistem kontrak yang telah diterapkan Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Malang adalah dengan menandatangani kontrak 

kerja dengan karyawan selama 2 (dua) tahun dan apabila karyawan tersebut 

menunjukkan prestasi kerja yang baik selama menjalani kontrak, maka ada 

kemungkinan karyawan tersebut akan diperpanjang kontraknya untuk waktu 

1 (satu) tahun berikutnya.  

 Jika selama masa kontrak 2 (dua) tahun karyawan tersebut tidak dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik maka setelah kontraknya habis, langsung 

dilakukan pemutusan kerja terhadap karyawan yang bersangkutan. Selama 

menjalani kontrak yang telah disepakati, karyawan tersebut memiliki kinerja 

dan dedikasi yang tinggi, maka ada kemungkinan karyawan yang 

bersangkutan dapat diangkat menjadi karyawan tetap. 

 Kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang 

untuk memotivasi kerja karyawan, bahwa karyawan kontrak yang kinerjanya 

rendah akan dapat diputuskan kontraknya, akan tetapi bila karyawan kontrak 

memiliki prestasi kerja yang baik maka perusahaan akan memberikan 

bonus/insetif kepada karyawan. Hal ini dikarenakan karyawan kontrak 

menginginkan untuk dapat terus bekerja dan mendapatkan penghasilan dari 

pekerjaannya.  

 Di lain pihak karyawan tetap cenderung merasa lebih aman, sebab 

kepastian masa depan mereka sudah jelas karena masa kerja mereka tidak 

dibatasi seperti halnya karyawan kontrak. Karyawan tetap memiliki dorongan 
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untuk kenaikan jenjang karirnya, Dalam arti bahwa jika karyawan tetap 

menginginkan kenaikan jenjang karir, maka dia harus melaksanakan  tugas 

dan tanggung jawabanya dengan baik, sehingga ketika ada promosi jabatan, 

dia dapat ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengangkat  

masalah ini dengan judul “Analisis perbedaan motivasi kerja, antara 

karyawan tetap dan kontrak pada KANTOR PERWAKILAN BANK 

INDONESIA MALANG”. 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan tetap yang ada di Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Malang ? 

2. Bagaimana motivasi kerja karyawan kontrak yang ada di Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Malang ? 

3. Apakah terdapat perbedaan motivasi kerja antara karyawan tetap dan 

karyawan kontrak pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang ? 

C. Batasan Masalah 

 Agar tujuan dari penelitian ini tidak jauh menyimpang dari tujuan awal 

dan tetap terfokus pada permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti 

memberikan beberapa batasan masalah. Batasan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



9 

 

 
 

1. Karyawan Tetap, adalah karyawan yang sudah mengalami pengangkatan 

sebagai karyawan perusahaan dan diberikan kepastian akan 

keberlangsungan masa kerjanya. 

2. Karyawan Kontrak, adalah karyawan yang dipekerjakan dengan status 

kontrak dan sebelumnya telah diatur tugas, wewenang dan tanggung 

jawabnya melalui perjanjian selama 2 (dua) tahun dan perjanjian waktu 

tertentu dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun dan maksimal satu kali 

dan setelah perpanjangan yang dilakukan oleh karyawan kontrak 

tersebut, maka dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan 

prosedur, kriteria dan kebutuhan perusahaan. 

3. Motivasi Kerja. Robbins (2006) mengemukakan bahwa motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual.  Faktor 

motivasi yang akan diteliti dalam penelitian ini merupakan dasar dari 

Teori Hirarki Kebutuhan menurut Maslow. Menurut Maslow, bahwa 

dalam diri tiap orang terdapat hirarki dari lima kebutuhan, yaitu:  

a. Kebutuhan Fisiologis (lahiriyah) 

b. Kebutuhan akan Rasa Aman (Safety Needs) 

c. Kebutuhan Sosial (Social Needs) 

d. Kebutuhan akan Penghargaan (Esteem Needs) 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization) 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan tetap yang bekerja di 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang.  

b. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan kontrak yang bekerja di 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang. 

c. Untuk menganalisis perbedaan antara motivasi kerja karyawan tetap 

dan karyawan kontrak yang bekerja di Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Malang. 

2. Manfaat Peneletian 

 Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat bagi: 

a. Bagi Perusahaan 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

informasi mengenai perbedaan motivasi kerja antara karyawan tetap 

dengan karyawan kontrak, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

peningkatan motivasi kerja pada karyawan tetap maupun karyawan 

kontrak. 

b. Bagi Peneliti Lain 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak 

yang membutuhkan informasi ataupun bahan bacaan sebagai bahan 
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pertimbangan dan perbandingan dalam melakukan penelitian yang 

sejenis terutama yang berkaitan dengan motivasi kerja karyawan. 


