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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola.  

Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang 

diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai tujuan 

organisasi pemerintah. Karyawan merupakan aset utama organisasi dan 

mempunyai peran yang strategis didalam organisasi yaitu sebagai pemikir, 

perencana, dan pengendali aktivitas organisasi. Demi tercapainya tujuan 

organisasi, diperlukan kinerja yang baik dari karyawan. Melihat pentingnya 

karyawan dalam organisasi, maka karyawan diperlukan perhatian lebih serius 

terhadap tugas yang dikerjakan sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam 

pelaksanaan proses produksi. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus selalu 

memperhatikan faktor manusia atau tenaga kerja yang dapat menentukan 

keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Secanggih apapun 

peralatan yang dimiliki perusahaan, tidak akan bisa mencapai tingkat 

produktivitas yang diharapkan jika peralatan tersebut tidak dioperasikan 

secara efektif dan efisien oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. 

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif tentunya tidak 

dengan begitu saja dapat diwujudkan oleh perusahaan. Perusahaan harus 

mampu memberikan motivasi kepada para karyawannya agar karyawan 



2 
 

terdorong untuk melaksanakan tugasnya dan dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan secara menyeluruh. 

Karyawan merupakan aset utama yang memegang peranan penting 

dan sangat menentukan pencapaian tujuan organisasi. Dalam setiap 

aktivitasnya seorang Karyawan harus lebih meningkatkan prestasi kerjanya 

dalam beraktivitas dikantor maupun diluar kantor. Untuk itu kebijakan 

pimpinan sangat dibutuhkan dalam mengarahkan dan menggerakkan anggota 

agar mau bekerja lebih maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. 

Motivasi kerja merupakan dorongan kepada karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Dengan motivasi kerja, karyawan dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Motivasi kerja merupakan tugas 

bagi pimpinan untuk mempengaruhi orang lain (Karyawan) dalam suatu 

organisasi agar berperilaku secara teratur. Apabila motivasi yang diberikan 

pimpinan tepat dan baik, anggota akan merasa lebih bersemangat dalam 

bekerja. 

Pemberian motivasi karyawan harus dilakukan dengan mengetahui 

beberapa komponen dan pendekatan-pendekatan yang mempengaruhi mereka 

dalam bekerja. Ada empat pendekatan motivasi, yaitu pendekatan tradisional, 

hubungan manusia, sumber daya manusia, dan pendekatan kontemporer. Dari 

empat pendekatan tersebut sangat dianjurkan untuk dilakukan dan merata jika 

ingin menghasilkan kinerja yang tinggi baik secara invidu maupun organisasi 

agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan sempurna. Motivasi kerja yang 

tinggi akan sangat mempengaruhi hasil kerja yang diharapkan, demikian pula 

sebaliknya seorang karyawan yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi 



3 
 

akan membawa dampak positif bagi kinerja, oleh karena itu dalam suatu 

organisasi adanya motivasi yang tinggi bagi para karyawannya akan sangat 

mempengaruhi terhadap semangat kerja yang akan dihasilkan oleh karyawan 

yang bersangkutan dengan demikian motivasi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam upaya peningkatan semangat kerja yang diharapkan 

pada setiap individu karyawan. 

Semangat kerja akan menunjukkan sejauh mana karyawan bergairah 

dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya didalam perusahaan. 

Semangat kerja karyawan dapat dilihat dari kehadiran, kedisiplinan, ketepatan 

waktu menyelesaikan pekerjaan dan tanggungjawab. Peranan sumber daya 

manusia dalam perusahaan sangat penting demi terciptanya kelangsungan 

kinerja perusahaan. Faktor semangat kerja harus diketahui oleh para 

pemimpin atau manajer perusahaan karena penting artinya bagi keberhasilan 

suatu usaha. Dikatakan penting bagi keberhasilan suatu usaha karena 

semangat kerja dapat mempengaruhi produktifitas dan potensi kerja 

karyawan. Semangat kerja yang optimal harus didukung dengan motivasi 

karyawan untuk bekerja secara maksimal. 

PMI adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah melalui 

Kepres No. 25 tahun 1950 dan Kepres no. 246 tahun 1963 dimana tugas 

pokoknya adalah membantu Pemerintah dalam bidang kepalangmerahan dan 

sosial, dengan mengutamakan pelayanan yang cepat dan tepat kepada 

masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di PMI Kota Malang ketrampilan 

Sumber Daya Manusia yang terlatih dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan 
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tentang kepalangmerahan dan Teknologi (IPTEK), sangat diperlukan dalam 

melaksanakan setiap tugas guna memperlancar aktifitas kerja. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan PMI Kota Malang, 

nampaknya masih terdapat banyak kendala yang dihadapi sehingga sulit 

untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi yang belum ideal masih ada di 

PMI Kota Malang. Berdasarkan pengamatan penulis, karyawan PMI kota 

malang mengalami beberapa permasalahan yang terkait dengan motivasi dan 

semangat kerja. 

Pertama, motivasi karyawan terlihat begitu rendah, hal ini terlihat dari 

tidak adanya keinginan karyawan untuk berkembang, karyawan tidak 

menyenangi pekerjaan, tidak menikmati pekerjaan, dan lain sebagainya. 

Kedua, penurunan semangat kerja, hal ini terlihat dari seringnya 

karyawan datang terlambat, pulang sebelum waktunya, keluar kantor tanpa 

ijin, lambatnya menyelesaikan pekerjaan, dan lain sebagainya. 

Ketiga, pengetahuan materi yang tidak maksimal oleh para relawan 

PMI Kota Malang yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja PMI dalam hal 

pertolongan pertama pada kecelakaan, bencana, dan segala hal yang 

berpotensi untuk dilakukannya pelayanan pertolongan pertama. kendala-

kendala tersebut mengakibatkan semangat kerja karyawan menurun dan 

didukung dengan lingkungan kerja yang kurang nyaman sehingga pekerjaan 

karyawan tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.  

Dalam kaitannya dengan semangat kerja karyawan, hal tersebut 

tentunya harus segera dibenahi agar para pimpinan dan bawahan dapat 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara lebih 
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profesional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah motivasi 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap semangat kerja karyawan 

dalam suatu organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi organisasi dalam memberikan motivasi kepada karyawan sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan Palang Merah Indonesia 

Cabang Kota Malang.” 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini, yaitu : 

1. Bagaimana tingkat motivasi karyawan PMI Kota Malang? 

2. Bagaimana tingkat semangat kerja karyawan pada PMI Kota Malang? 

3. Apakah variabel motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

semangat kerja karyawan PMI Kota Malang? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang 

diteliti sehingga masalah yang diteliti tidak meluas dan mempermudah 

penelitian dalam menganalisa permasalahan. Permasalahan yang akan diteliti 

dibatasi dengan objek penelitian di PMI Kota Malang Unit Markas. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat motivasi karyawan pada PMI Kota Malang 

2. Untuk mengetahui tingkat semangat kerja karyawan pada PMI Kota 

Malang 
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3. Untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi terhadap semangat kerja 

karyawan PMI Kota Malang 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi PMI Kota Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan 

bagi manajemen PMI Kota Malang maupun organisasi sejenis dalam 

menetapkan strategi kebijakan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan, 

selain itu juga berguna untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi 

oleh organisasi sehingga manajemen mampu mencari alternatif solusi untuk 

mengatasi kendala tersebut. 

2. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai 

sebagai referensi dalam bidang peningkatan kinerja karyawan khususnya 

faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


