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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Semua organisasi mengoperasikan dan mencari dukungan di 

lingkungan yang secara konstan berkaitan dengan sebuah perubahan. Oleh 

karena itu, keberadaan manusia, dalam hal ini adalah tenaga kerja, pada 

sebuah organisasi memiliki posisi yang sangat vital dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki perlu dikelola dengan 

baik. Dalam konteks pemberdayaan sumberdaya manusia, agar menghasilkan 

karyawan profesional dengan integritas tinggi, diperlukan suatu acuan baku 

yang diberlakukan oleh suatu organisasi. Acuan baku ini dapat memberikan 

gambaran organisasi dalam menentukan langkah serta merumuskan strategi 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pada akhirnya, kesuksesan sebuah organisasi tidak hanya tergantung 

pada bagaimana organisasi menghasilkan kompetensi manusia, tetapi juga 

bagaimana organisasi memberikan dukungan atas kemampuan yang dimiliki 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan. Pentingnya dukungan perusahaan 

terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan menjadi hal yang 

penting mengingat pada lingkungan perusahaan, baik internal maupun 

eksternal, selalu mengalami perubahan yang berkelanjutan. 

Pada sisi yang lain dalam upaya untuk memaksimalkan atas potensi 

yang dimiliki para karyawan dalam bekerja di perusahaan, maka perlu adanya 

motivasi dari perusahaan sehingga para karyawan dapat terdorong untuk 
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bekerja secara maksimal diperusahaan. Motivasi kerja karyawan pada 

dasarnya merupakan dasar atau arah perilaku seorang karyawan dalam bekerja 

pada suatu perusahaan, selain itu motivasi para karyawan juga terkait dengan 

kemampuan para pemilik perusahaan untuk mempengaruhi segala bentuk 

tindakan para karyawan untuk mengikuti segala bentuk tindakan yang 

diharapkan oleh pemilik perusahaan. Kenyataan tersebut menjadi dukungan 

atas usaha untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong 

seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. Melalui analisis terhadap 

motivasi kerja para karyawan tersebut maka dapat diketahui secara seksama 

mengenai berbagai perilaku karyawan yang mempengaruhi motivasi serta 

dukungan yang telah diberikan oleh perusahaan. 

Dalam usaha untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan 

sehingga tenaga kerja yang terdapat diperusahaan dapat secara efektif 

mendukung tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada sisi yang lain 

penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja 

agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Usaha nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi atau 

dorongan kepada karyawan. Salah satu teori yang terkait dengan usaha untuk 

memotivasi para karyawan agar memiliki keinginan untuk bekerja secara 

maksimal di perusahaan yaitu teori Maslow yang lebih dikenal dengan teori 

Hirarki Kebutuhan Maslow, dimana motivasi kerja karyawan terbagi menjadi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, 



3 

 

 
 

kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. 

(Mangkunegara, 2005 : 63). Upaya perusahaan terkait dengan peningkatan 

atas motivasi para karyawan tersebut yaitu memiliki dampak terhadap usaha 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai para karyawan di 

perusahaan. 

Teori Hirarki Maslow menunjukkan adanya keterkaitan dimana 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut merupakan salah upaya 

perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan seperti yang terdapat di 

teori Hirarki Maslow. Hal tersebut dikarenakan dalam teori Maslow 

mencakup seluruh pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar sampai 

kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Melalui kebijakan perusahaan 

yang berkaitan dengan kompensasi finansial dan non kompensasi maka 

merupakan upaya perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan para karyawan 

terutama pemenuhan kebutuhan psikologis. Kondisi tersebut dikarenakan 

salah satu motivasi karyawan dalam bekerja di perusahaan adalah pemenuhan 

kebutuhan fisiologis, dimana salah satunya terkait dengan kebijakan 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. 

Dalam manajemen sumber daya manusia; permasalahan mengenai 

motivasi kerja karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk 

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan suatu perusahaan, kenyataan ini 

dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan motivasi akan menentukan 

upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh karyawan.Hal ini 

ditunjukkan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas (2013) 
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yang diperoleh hasil yaitu adanya perbedaan motivasi kerja antara karyawan 

tetap dankontrak sehingga menentukan upaya untuk memaksimalkan potensi 

yang dimiliki dalam bekerja di perusahaan.Demikian pula yang terjadi pada 

suatu instasi pada sebuah rumah sakit. 

RSUD Ngimbang adalah rumah sakit negeri kelas D. Rumah sakit ini 

bersifat transisi dengan kemampuan hanya memberikan pelayanan kedokteran 

umum dan gigi.Rumah sakit ini juga menampung rujukan yang berasal dari 

puskesmas. Rumah Sakit ini berukur sedang, tempat ini tersedia 50 tempat 

tidur inap, kurang lebih sama dibanding setiap rumah sakit di Jawa Timur 

yang tersedia rata-rata 53 tempat tidur inap. Kasus yang pernah terjadi terkait 

dengan kesejahteraan karyawan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Ngimbang Taufik Hidayat terkait adanya 60 orang pegawai medis non PNS 

tidak menerima gaji selama 6 bulan.Kondisi ini menunjukkan bahwa belum 

adanya jaminan kesejahteraan yang diberikan rumah sakit kepada 

pegawainya. 

Apabila dikaitkan dengan kelompok tenaga kerja kontrak dan tetap 

maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi yaitu  

karyawan kontrak memiliki kuantitas pekerjaan yang lebih tinggi 

dibandingkan karyawan tetap. Gaji yang diberikan lebih kecil dibandingkan 

karyawan tetap dan tidak mendapatkan tunjangan.Selain itu karyawan kontrak 

tidak mendapatlan jaminan kesehatan dan tidak mendapatkan dukungan dalam 

karier.Bagi karyawan tetap (PNS) diberikan fasilitas BPJS sebagai lanjutan 

dari askes yang selama ini digunakan dan instansi memfasilitasi kebijakan 
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tersebut.Namun demikian berbeda untuk pegawai kontrak yang segala bentuk 

kepengurusan BPJS tersebut dilakukan sendiri oleh pegawai yang 

bersangkutan. Adapun perbedaan gaji yang diberikan untuk karyawan tetap 

dan kontrak maka secara lengkap disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Daftar Gaji Karyawan Tetap dan Kontrak  

Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngimbang Lamongan 

 
No. Karyawan Tetap Karyawan Kontrak 

Golongan Jumlah Gaji berkisar antara Rp. 

500.000,- sampai Rp. 900.000,- 1 I Rp. 2.800.000,- 

2 II Rp. 3.500.000,- 

3 III Rp. 4.000.000,- 

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngimbang Lamongan 

Berdasarkan daftar gaji yang ada maka dapat diketahui bahwa untuk 

karyawan tetap atau PNS terdapat perbedaan yang cukup besar.Kondisi ini 

menjadikan kesenjangan antara karyawan tetap dan kontrak.Selanjutnya 

apabila dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan aktualiasi diri dapat 

diketahui bahwa selama ini pegawai kontrak tidak memiliki hak untuk 

meningkatkan kariernya dalam bekerja di rumah sakit sedangkan untuk 

karyawan tetap memiliki jenjang karier yang jelas terutama terkait dengan 

masa kerjanya.Karyawan kontrak tidak memiliki kesempatan untuk 

menyampaikan idea atau gagasan yang dimiliki dalam rangka untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga upaya untuk memaksimalkan 

diri tidak dapat terpenuhi secara maksimal bagi karyawan kontrak.  Kondisi 

ini menjadikan karyawan kontrak merasakan kurang adanya perhatian dari 

intsansi dalam proses memaksimalkan potensi diri.Hasil penelitian Nurhayati 
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dan Laksmiwati (2013) menunjukkan terdapat adanya perbedaan motivasi 

antara karyawan tetap dan kontrak, dimana motivasi karyawan kontrak lebih 

tinggi dibandingkan dengan karyawan tetap. 

Bagi karyawan tetap yang memiliki status sebagai PNS selama ini juga 

merasakan adanya perbedaan dalam pengakuan atas proses aktulisasi diri yang 

dilakukan, dimana sistem senioritas masih berjalan dalam instansi. Kondisi ini 

menjadikan permasalahan terkait dengan upaya pengembangan pegawai, 

dimana terdapat pegawai yang belum mendapatkan haknya dalam proses 

pengajuan pendapat atau gagasan dalam upaya untuk pengembangan potensi 

diri. Kondisi ini juga menjadikan pegawai belum memiliki kesempatan dalam 

proses pengembangan kemampuan yang dimiliki. 

Terdapatnya beberapa kesenjangan antara karyawan tetap/ PNS dengan 

karyawan kontrak menjadikan permasalahan terkait dengan motivasi para 

karyawan dalam bekerja di instansi.Berdasarkan apa yang telah diuraikan di 

atas, maka judul penelitian yang diambil adalah“ ANALISIS PERBEDAAN 

MOTIVASI KERJA KARYAWAN KONTRAK DAN TETAP PADA 

RSUD NGIMBANG LOMONGAN” 
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B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan kontrak pada RSUD Ngimbang 

Lamongan? 

2. Bagaimana motivasi kerja karyawan tetap pada RSUD Ngimbang 

Lamongan? 

3. Apakah terdapat perbedaan motivasi kerja karyawan tetap dan karyawan 

kontrak pada karyawan RSUD Ngimbang Lamongan? 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini dasar teori 

yang digunakan yaitu menggunakan teori motivasi menurut Maslow.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan kontrak pada 

RSUD Ngimbang Lamongan. 

b. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan tetap pada RSUD 

Ngimbang Lamongan. 

c. Untuk menguji perbedaan motivasi kerja karyawan tetap dan 

karyawan kontrak pada karyawan RSUD Ngimbang Lamongan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen pada perusahaan dalam 

meningkatkan kemampuan kerja dan motivasi para karyawan dengan 

harapan dapat meningkatkan kinerja para karyawan. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan perbedaan motivasi 

kerja karyawan 


