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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

        Pada sebuah organisasi pelayanan jasa baik profit dan nonprofit, faktor 

yang paling utama adalah sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena 

sumber daya manusialah yang berhadapan langsung dalam pelayanan sehingga 

dampak dari perilaku sumber daya manusia langsung terlihat efeknya pada 

perusahaan. Seperti, kurang ramahnya seorang karyawan bank bagian teller 

kepada nasabah yang menimbulkan presepsi nasabah terhadap bank tersebut 

menjadi buruk. Efek secara langsung inilah yang menjadi alasan dibutuhkannya 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik khususnya bagi organisasi 

pelayanan. 

        Pengelolaan sumber daya manusia yang baik membutuhkan seorang 

pemimpin yang mampu mengelola dengan baik pula, hal ini disebabkan 

karenasumber daya manusia dalam sebuah organisasi adalah kumpulan dari 

individu-individu yang memiliki keinginan dan tujuan yang berbeda dalam 

organisasi, yang dalam aktivitasnya butuh diawasi, dimotivasi, dan diarahkan. 

Bayangkan saja ketika individu – individu tersebut bekerja tanpa diawasi, 

dimotivasi, dan diarahkan maka dipastikan organisasi tersebut tidak mampu 

bertahan lama.  

        Kesadaran dibutuhkannya pemimpin ini sudah menjadi hal alamiah dalam 

proses pengelolaan sumber daya manusia, dalam prosesnya, pemimpin yang 
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memimpin sumber daya manusia suatu organisasiharus menyesuaikan dengan 

sumber daya manusia yang dipimpin guna mampu mencapai tujuan organisasi, 

dalam penyesuaian seorang pemimpin menggunakan cara – cara yang berbeda 

tergantung yang dipimpinnya. Cara–cara tersebut kemudian dikelompokkan 

menjadi gaya kepemimpinan atau dalam penelitian ini disebut dengan perilaku 

pemimpin. 

        Perilaku pemimpin dengan yang dipimpin, diibaratkan remote dengan 

televisi, jika remote yang digunakan tidak sesuai untuk televisi yang 

dimaksudkan maka akan gagal untuk mengatur  channeltelevisi yang kita 

inginkan, jika perilaku pemimpin  tidak sesuai dengan yang dipimpin maka 

akan menyebabkan kegagalan dalam mengelola sumber daya manusia,  di 

dalam kehidupan serba cepat perilaku pemimpinun juga bukan sekedar 

memerinta namun harus mampu mengarahkan atau memberikan jalur dalam 

karyawannya bekerja kalau perlu ikut dalam bekerja bersama. 

        Perilaku pemimpin  tersebut mampu menimbulkan presepsi dan sikap 

postif bagi karyawan yang biasa kita kenal sebagai kepuasan kerja karyawan. 

faktor penyebab kepuasan kerja bermacam- macam dari gaji, upah, kondisi 

kerja, rakan kerja, sampai hubungan atasan bawahan. Dalam prakteknya 

seorang karyawan ketika memiliki kepuasan kerja yang rendah akan melakukan 

tindakan yang berbeda-beda seperti keluar dari pekerjaan, mencoba 

memperbaiki faktor ketidakpuasannya, terus setia, mengabaikan faktor 

kepuasan kerjanya atau bahkan melawan menggunakan kekerasan. 
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Penelitian kali ini mencoba membuat suatu perubahan dengan meneliti buruh 

Koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan Ambon yang bertugas 

untuk mengangkat barang muatan dari kapal ke pelabuhan. Dalam pelabuhan 

ambon sendiri memiliki dua jenis buruh yakni buruh kontainer dan buruh kapal 

putih, dari kedua jenis tersebut  memiliki wilayah kerja yang berbeda dan 

prosedur kerja yang berbeda pula. 

        Pada buruh kapal putih mulai tahun 2015 akhir sudah tidak dipimpin oleh 

seorang mandor lagi sehingga bekerja sendiri perindividu, sebelumnya buruh 

kapal putih dipimpin mandor dan diwajibkan mengumpukan iuran sebesar Rp. 

15,000 per kapal datang. Jumlah buruh kapal putih sebanyak  250 orang, dan 

wilayah kerjanya yakni di kapal yang memuat penumpang dengan jam kerja 

yang menyesuaikan jadwal kapal penumpang datang. 

        Pada buruh kontainer mereka bekerja khusus dalam wilayah bongkar muat 

kontainer, yang dimuat oleh kapal khusus pengangkut barang yang biasanya 

datang dari jakarta, makassar dan surabaya. Untuk buruh kontainer proses kerja 

adalah kerja kelompok yang dimana, buruh dibagi menjadi 20 kelompok, 

perkelompok terdiri dari 25 orang dan dibantu cadangan sebanyak 5 orang, 

namun dari hasil wawancara dengan buruh diungkapkan bahwa terkadang 

jumlah perkelompok meningkat hingga 40 orang. 10 diantaranya tidak tercatat 

oleh Koperasi TKBM pelabuhan Ambon. 

        Pada buruh TKBM Pelabuhan Ambon terlihat indikasi adanya ketidak 

puasan kerja, terlihat dari 10 wawancara tidak langsung yang dilakukan pada 
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buruh secara acak, dalam wawancara ada beberapa pertanyaan yang di berikan 

yakni; 1) Sudah berapa tahun buruh bekerja, 2)bagaiaman proses kerja buruh 

di pelabuhan, 3)apakah bekerja sebagai buruh memberatkan, 4) berapa upah 

yang diterima buruh dan bagaimana proses perhitungannya?, 5)apakah buruh 

sudah diproteksi oleh asuransi?, 6) bagaiaman hubungan dengan mandor dan 

rekan kerja?, 7) apakah pernah terjadi masalah yang disebabkan oleh mandor?, 

8) apakah selama bekerja terdapat masalah dan bagaimana menyelesaikannya?, 

9) apakah buruh pernah mencoba mengkritik Koperasi atas tidak diberikannya 

BPJS?, 10) apakah buruh memiliki niatan keluar dari pekerjaan? 

        Wawancara dengan sepuluh pertanyaan diatas untuk sepuluh buruh 

TKBM Pelabuhan Ambon mendapatkan hasil, empat diantara sepuluh buruh 

mengatakan bahwa pekerjaan sebagai buruh mudah dilakukan dan 

mengungkapakan tidak ada niatan untuk keluar mencari pekerjaan lain, empat 

diantaranya mengatakan pekerjaan memang sangat memberatkan dan 

melelahkan namun tidak ada niat untuk keluar dan dua diantaranya mengatakan 

ada niatan untuk mengganti pekerjaan sebagai buruh namun masih memikirkan 

kemampuan yang dia miliki dan pekerjaan apa yang harus dia jalani nantinya 

        Kondisi kerja buruh yang tidak memikirkan cuaca (baik musim hujan 

maupun musim panas) ketika bekerja karena harus mengejar target kerja (yakni 

25- 75 kontainer yang harus diselesaikan 2 sampai 3 hari) yang diselesaikan 

oleh 30 buruh, dan mengakibatkan kelelahan tiap kali bekerja. 
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Tidak adanya jaminan kesehatan (BPJS) untuk buruh,padahal resiko kerja yang 

tinggi dan sewaktu-waktu dapat mengakibatkan kecelekaan dalam bekerja 

serta tidak adanya proteksi untuk buruh dihari tua merupakan suatu fenomena 

yang terjadi pada buruh Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon, hal ini yang 

diperkirakan menjadi penyebab penurunan kepuasan dalam bekerja, selain itu 

upah yang diberikan tidak menentu tergantung dengan jumlah kontainer yang 

datang, namun ringkasnya jumlah upah yang diterima bisa di hitung sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1: Tabulasi Upah buruh per kontainer 

Ukuran 

Kontainer 

Biaya yang 

dibayarkan 

koperasi 

Jumla buruh 

perkelompok 

Upah per 

kontainer 

40 feet Rp. 500,000 30 Rp. 16,500 

20 feet Rp. 300,000 30 Rp. 10,000 

 

        Di tabel dijelaskan bahwa ukuran kontainer ada 2 jenis yakni 40 feet dan 

20 feet yang keduanya memiliki pembayaran biaya untuk buruh yang berbeda-

beda, untuk 40 feet Rp. 500,000 dan untuk 20 feet Rp. 300,00. Ketika 

dikerjakan oleh 30 buruh yang umum maka hasilnya perburuh akan mendapat 

upah dari 1 kontainer 40 feet adalah Rp. 16,500 sedangkan upah dari 1 

kontainer 20 feet adalah Rp. 10,000.  

        Maka ketika dihitung hasil yang didapat tiap bulan oleh seorang buruh 

dengan pola kerja 2 kapal perbulan yang harus menyelesaikan totalnya 50 - 150 
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kontainer tiap bulannya, misalnya dalam sebulan buruh bekerja dengan 

menyelesaikan 100 kontainer (50 kontainer ukuran 40 feet dan 50 kontainer 

ukuran 20 feet) maka upah yang didapatkan dalam sebulan diperkiran sebesar 

Rp. 1,325,000. Dari perkiraan tersebut maka upah buruh dalam sebulan belum 

memenuhi syarat upah minimum Provinsi Maluku sebesar Rp. 1,775,000,. 

        Masih tidak adanya BPJS, upah minimum yang belum tercukupi dan 

kondisi kerja yang kurang baik adalah fenomena yang menimbulkan ketidak 

puasan kerja karena kebutuhan akan beberapa hal tersebut tidak terpenuhi, 

sehingga membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kepuasan Kerja sebagai 

variabel Dependent atau terikat dengan Variabel Independent atau bebasadalah 

Perilaku Pemimpin. 

Hal yang paling menarik dari respon adanya puas /atau ketidakpuasan buruh 

tersebut juga dipengaruhi oleh perilaku pemimpin mereka dalam hal ini 

mandor, dimana mandor jarang meminta maupun menjalankan ide dari buruh 

padahal mandorlah penengah antara hubungan buruh dan pihak Koperasi 

TKBM Pelabuhan Ambon.Dalam proses kerja juga terdapat indikasi beberapa 

mandor tidak terlalu transparan dalam bagian keuangan sehingga banyak buruh 

dalam wawancara yang menerima saja upah yang diberikan tanpa mengetahui 

perinciannya secara detail.  

        Pada dua tahun terakhir ada lebih dari tiga kali mandor di gantikan dengan 

masalah yang sama yakni, tidak transparansinya upah yang dibagikan dari 

mandor sendiri, mengingat keluar masuknya buruh tambahan, yang tidak resmi 
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dicatat oleh Koperasi  TKBM Pelabuhan Ambon, merupakan suatu kesempatan 

untuk seorang mandor yang  tidak jujur untuk memanipulasi upah buruh, hal 

ini jika dibiarkan saja maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi 

nantinya. Sehinngga menjadi faktor yang menarik untuk mengetahui Pengaruh 

perilaku pemimpin terhadap kepuasan kerja pada buruh TKBM Pelabuhan 

Ambon. 

        Keseharian bekerja buruh juga disebabkan oleh presepsi keberhasilan 

ataupun kegagalan dirinya. Presepsi keberhasilan ataupun kegagalan buruh, ini 

biasanya kita kenal dengan kendali diri atau locus of control, locus of control 

terbagi menjadi dua yakni eksternal dan internal (Robbins, 1996). Dari hasil 

wawancara terdapat indikasi buruh lebih condong kepada karakter locus of 

control eksternal. Locus of control eksternal ini dilihat dari tingkat kesuksesan 

dalam bekerja dan keseharian kehidupan buruh yang “diam ditempat” artinya, 

banyak buruh yang sudah bekerja bertahun-tahunpun,  masih memiliki 

kehidupan yang tetap tidak berkembang (tidak mencari pekerjaan yang lain) 

        Kecenderungan bahwa nasib buruh terdapat di tangan orang lain juga 

terlihat dari patuhnya buruh terhadap semua kebijakan yang dibuat baik oleh 

mandor maupun Koperasi TKBM tanpa memberikan masukan seperti halnya 

kebijakan bahwa buruh tidak diberikan BPJS, hal tersebut menunjukan bahwa 

buruh memiliki karateristik locus of control eksternal, kaum eksternal lebih 

tunduk dan bersedia mengikuti pengarahan (Robbins, 1996). 
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Peneliti sangat tertantang untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai 

locus of contorl buruh TKBM Pelabuhan Ambon. Peneliti juga sangat tertarik 

mengenai hubungan moderating dari Locus of control buruh terhadap 

hubungan perilaku pemimpin dan kepuasan kerja buruh setelah dijabarkan 

fenomena diatas. Dari penjabaran diatas menjadi dasar pentingnya judul 

penelitian yakni pengaruh perilaku pemimpin terhadap kepuasan kerja 

dengan mempertimbangkan locus of control sebagai variabel moderating 

pada  buruh Kontainer Koperasi TKBM  pelabuhan Ambon 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku pemimpinyang terdiri dari pemimpin direktif, 

pemimpin suportif, pemimpin partisipatif dan pemimpin orientasi prestasi 

di Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon? 

2. Bagaimana kepuasan kerja Buruh Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon? 

3. Bagaimana locus of control(internal dan external) Buruh Koperasi TKBM 

Pelabuhan Ambon? 

4. Apakah perilaku pemimpinberpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja  

pada Buruh Koperasi TKBM Ambon? 

5. Apakah perilaku pemimpindan locus of control berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja  pada Buruh Koperasi TKBM Ambon? 
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6. Apakah locus of controlmemoderasi secara signifikansi pengaruh perilaku 

pemimpinan terhadap kepuasan kerjapada Buruh Koperasi TKBM Ambon? 

C. Batasan Masalah 

        Agar penelitian menjadi fokus maka dibutuhkan batasan masalah, dalam 

penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian adalah buruh kontainer pada Buruh Koperasi TKBM 

Ambon, disebabkan karena bagian inilah yang bekerja paling keras, bekerja 

secara kelompok dan memiliki masalah langsung dengan tujuan koperasi 

dalam bongkar muat  

2. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan path-goal yang memiliki 

empat tipe periliku pemimpin yakni: pemimpin direktif, partisipatif, suportif 

dan orientasi pada prestasi. Disebabkan karena dalam teori ini menjelaskan 

hubungan judul penelitian secara teori 

3. Variabel terikat yakni kepuasan kerja memakai teori 2 Faktor dari Hezberg 

(1959). 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan perilaku pemimpin yang terdiri dari pemimpin 

direktif, pemimpin suportif, pemimpin partisipatif dan pemimpin orientasi 

prestasi di Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon 
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2. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja Buruh Koperasi TKBM Pelabuhan 

Ambon 

3. Untuk mendeskripsikan locus of control (internal dan external) Buruh 

Koperasi TKBM Pelabuhan Ambon 

4. Untuk menganalisis pengaruh perilaku pemimpin terhadap kepuasan kerja  

pada Buruh Koperasi TKBM Ambon 

5. Untuk menganalisis pengaruh perilaku pemimpin  dan locus of control 

terhadap kepuasan kerja  pada Buruh Koperasi TKBM Ambon 

6. Untuk menganalisis pengaruhlocus of control dalam memoderasi pengaruh 

perilaku pemimpinan  terhadap kepuasan kerja pada Buruh Koperasi TKBM 

Ambon 

 

E. Manfaat penelitian 

        Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan memperoleh informasi yang 

bermanfaat antara lain: 

1. Lembaga terkait (Koperasi TKBM Ambon) 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan aplikasi 

untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah pada Buruh Koperasi TKBM 

Ambon maupun instansi-instansi terkait. 

2. Penelitian selanjutnya 
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 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan perilaku pemimpin, kepuasan kerja, 

locus of control maupun penelitian sejenisnya 
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