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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan unsur penting di dalam sebuah 

perusahaan karena sebagai penggerak semua sumber daya yang dimiliki 

seperti modal, mesin, material dan lain-lain. Memiliki sumber daya manusia 

yang terampil, ulet dan kreatif dapat  memicu perusahaan bergerak kearah 

yang lebih maju. Peranan sumber daya manusia mengharuskan perusahaan 

memberikan perhatian yang maksimal karena terlibat langsung dalam semua 

kegiatan organisasi, baik dari segi kemampuan dan keterampilannya, maupun 

dari segi kelayakan hidupnya, sehingga dapat memicu karyawan bekerja 

secara maksimal bagi perusahaan.    

Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67) kinerja 

karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantias yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja individu karyawan 

mempengaruhi keberhasilaan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan secara 

kesinambungan akan terus mengembangkan kinerja karyawannya melalui 

berbagai cara untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Menurut 

Mahmudi (2010:21) faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja adalah faktor 

personal/individual, meliputi pengetahuan, ketrampilan (skill), kemampuan 

kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu, faktor 

kepemimpinan, faktor tim, faktor sistem, faktor kontekstual (situasional). 
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Karyawan adalah salah satu asset paling berharga dalam perusahaan, 

pemberian motivasi menjadi salah satu cara perusahaan untuk mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih baik agar mencapai target yang telah ditetapkan. 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi situasi 

kerja diperusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau energy yang 

menggerakan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan 

organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap 

situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai 

kinerja maksimal (mangkunegara 2006: 61). 

Motivasi merupakan salah satu penunjang kinerja karyawan dan pada 

akhirnya akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Pemberian motivasi pada karyawan dapat memenuhi beberapa kepentingan 

yang ada di dalam organisasi, yaitu perusahaan dapat meningkatkan kinerja 

karyawan karena memiliki karyawan yang termotivasi mampu memberikan 

kinerja yang lebih baik. Organisasi atau perusahaan yang mampu memberikan 

motivasi individu-individu dalam organisasi, dapat menumbuhkan kreativitas 

dan inisiatif untuk bekerja lebih baik.  

Kinerja karyawan banyak didukung oleh kombinasi pemberian 

motivasi dan kepuasan kerja para anggota organisasi. Menurut Brahmasari 

(2008) motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan 

untuk dapat mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi meskipun menurut 

sifatnya kepuasan kerja itu sendiri besarannya sangat relatif atau berbeda 

antara satu orang dengan orang lainnya. 
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Hasibuan (2001: 202) mengemukakan kepuasan kerja merupakan 

sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja 

dapat dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan, dan kombinasi dalam dan 

luar pekerjaan.  

Istilah kepuasan kerja merujuk pada sikap umum seorang individu 

terhadap pekerjaan. Masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana baik 

dalam konsepnya maupun dalam arti analisisnya, karena kepuasan mempunyai 

konotasi yang beraneka ragam meskipun demikian tetap relevan untuk 

mengatakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang 

baik yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat suatu 

permasalahan pada kinerja karyawan. Kinerja karyawan pada bagian sarana 

teknik dan pelayanan jasa tidak dapat memenuhi target waktu yang telah 

ditetapkan perusahaan untuk penyelesaian pekerjaan pembuatan model kapal. 

Sering terjadi keterlambatan waktu dalam proses pembuatan model kapal 

sebagaimana terlihat dalam tabel tabulasi perjanjian kontrak pembuatan model 

kapal, sebagai berikut:  
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Tabel 1.1  

Tabulasi Pernjanjian Kontrak Pembuatan Model Kapal  

Tahun 2016 

 

Kontrak 2016 

Tanggal 

perjanjia

n kontrak 

Jangka 

waktu 

pekerja

an 

Rincian pekerjaan 

 
Selisih 

waktu 

pembuat

an model 

kapal 

Target 

Pembuatan 

model 

kapal 

Realisasi 

Pembuatan 

model kapal 

PT. DUMAS 

TANJUNG 

PERAK  

11 Maret 

2016 
60 hari 9 Mei 2016 17 juni 2016 38 hari 

PT. DAYA 

RADAR 

UTAMA 

30 maret 

2016 
60 hari 

29 mei  

2016 
12 juli 2016 43 hari 

PT. CAPUTRA 

MITRA SEJATI 

7 april 

2016 
60 hari 6 juni 2016 11 juli 2016 34 hari 

PT. 

MARCOPOLO 

SHIPYARDS 

2 mei 

2016 
60 hari 1 juli 2016 

10 agustus 

2016 
35 hari 

PT. PALINDO 

MARINE 

SHIPYARDS 

10 mei 

2016 
60 hari 9 juli 2016 

19 agustus 

2016 
40 hari 

PT. KARIMUN 

ANUGRAH 

SEJATI 

8 juni 

2016 
50 hari 

28 juli 

2016 

1 agustus 

2016 
3 hari 

PT. ORELA 

SHIPYARD 

30 juni 

2016 
50 hari 

19 Juli 

2016 

2 september 

2016 
13 hari 

PT. R95 

NAVAL 

ARCHITECT 

30 

agustus 

2016 

60 hari 
29 oktober 

2016 

24 

November 

2016 

25 hari 

LPPM – ITS 

5 

Oktober 

2016 

60 hari 
4 desember 

2016 

5 januari 

2017 
31 hari 

*Sumber : Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya 

Berdasarkan tabel tabulasi diatas dapat dideskripsikan, terdapat 

keterlambatan dalam pembuatan model kapal. Proses pembuatan model kapal 

sesuai perjanjian kontrak biasanya selama 50 – 60 hari, namun terdapat 

beberapa pembuatan model kapal yang lebih dari 60 hari. Hal ini di artikan 

karyawan belum mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah disepakati oleh perusahaan terkait.  
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Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan awal yang dilakukan 

peneliti ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang  tidak 

sesuai dengan harapan  perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya adalah motivasi kerja dan kepuasan kerja. 

Fenomena yang terkait kinerja bagian sarana teknik dan pelayanan 

jasa mengenai ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan seperti proses 

pembuatan model kapal seringkali tidak sesuai dengan target waktu 

penyelesaian sesuai target penyelesaian, masih dapat ditemukan keterlambatan 

waktu dalam  menyelesaikan pekerjaan pada bagian sarana teknik dan 

pelayanan jasa. Meskipun terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan 

namun karyawan tetap menjaga hasil kerja secara kuantitas dimana dalam 1 

tahun dapat menyelesaikan 5-7 pembuatan model kapal dan hasil 

pengujiannya.  

Mengenai  kualitas kerja yang dilakukan karyawan bagian sarana 

teknik dan pelayanan jasa dapat terbilang sesuai dengan standar-standar yang 

ditetapkan perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan perusahaan yang tetap 

mendapat kepercayaan oleh customer setiap tahunnya untuk membuat model 

kapal. Meskipun seringkali pekerjaan yang dilakukan memakan waktu cukup 

lama, perusahaan hampir dapat dikatakan tidak pernah mendapatkan komplain 

mengenai hasil kerja karyawan. 

Mengenai ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan seperti 

proses pembuatan model kapal seringkali tidak sesuai dengan perjanjian 

kontrak yang  telah disepakati, masih dapat ditemukan adanya keterlambatan 

waktu dalam  menyelesaikan pekerjaan pada bagian sarana teknik dan 
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pelayanan jasa yang dapat dilihat di tabel 1.1. Tingkat kesulitan dalam 

pembuatan model kapal yang berbeda-beda dan jumlah karyawan yang 

terbatas juga menjadi salah satu penyebab keterlambatan dalam pembuatan 

model kapal. Selain itu fenomena diatas terjadi karena beberapa faktor seperti 

kurangnya motivasi kerja dan kepuasaan kerja. 

Salah satu motivasi kerja yang menjadi pendorong untuk 

meningkatkan kinerja yaitu eksistensi dan keberadaan yaitu meliputi 

kebutuhan fisiologis seperti lapar, rasa haus, kebutuhan materi, rasa aman dan 

lingkungan kerja. Mengenai kebijakan pemberian gaji telah disesuaikan 

dengan standar daerah yang ditentukan oleh pemerintah yang diberi setiap 

bulan pada karyawan. Dalam upaya memberikan motivasi kepada para 

karyawan, perusahaan memberikan bonus tambahan jika ada tambahan jam 

kerja yang dilakukan karyawan. Selain itu lingkungan kerja yang 

menyenangkan seperti kondisi fisik tempat kerja, seperti ventilasi, penyinaran, 

saran dan prasarana, kantin, dan tempat parkir menjadi hal yang dapat 

memotivasi karyawan.  

Namun pada kenyataanya para karyawan mengeluhkan kondisi fisik 

tempat kerja mereka. Khususnya pada bagian sarana teknik dan pelayanan jasa 

yang melaksanakan pekerjaannya di gedung produksi, banyaknya alat-alat dan 

mesin dalam gedung, kondisi penerangan yang kurang dan minimnya 

ventilasi, menyebabkan kurangnya udara masuk kedalam gedung, sehingga 

membuat kondisi tempat kerja menjadi panas dan kurang terang. Hal ini 

menyebabkan karyawan merasa sulit berkonsentrasi dan cepat lelah karena 

lingkungan kerja fisik mereka yang kurang nyaman.  
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Aspek sosial atau kekerabatan merupakan salah satu sikap yang sulit 

digambarkan tetapi dipandang sebagai salah satu bentuk motivasi bagi 

karyawan dalam bekerja. Kekerabatan sesama rekan kerja karyawan pada 

bagian sarana teknik dan pelayanan jasa cenderung individu dan kurang 

beradaptasi dengan baik sesama karyawan, meskipun dalam urusan pekerjaan 

para karyawan akan saling membantu. Para karyawan menganggap terjalinnya 

hubungan sosial di tempat kerja saja kurang. Karena ketika ditempat kerja 

mereka hanya dekat dengan beberapa rekan kerja tertentu dan tidak 

menyeluruh. Akibatnya karyawan kurang mendapatkan persahabatan dan rasa 

kekeluargaan dengan sesama rekan kerja lain.  

Selain itu dalam upaya memberikan motivasi kepada para karyawan 

pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk 

memaksimalkan atas potensi yang dimiliki para karyawan untuk produktif dan 

kreatif dengan mengerahkan segenap kesanggupan. Perusahaan meberikan 

penghargaan secara rutin kepada karyawan yang memiliki kinerja baik. 

Namun hal ini tidak didukung dengan pemberian kesempatan pelatihan dan 

pengembangan kemampuan karyawan guna meningkatkan kinerja karyawan. 

Menyadari bahwa keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan hanya akan 

didapat bila karyawan bekerja dengan kinerja yang baik dan motivasi dengan 

begitu akan timbul kepuasaan kerja pada setiap karyawan. 

Kepuasan kerja diperlukan untuk menjaga motivasi kerja karyawan 

dan lebih berkomitmen pada perusahaan. Kepuasan kerja merupakan hal yang 

sangat individual, dikarenakan setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. 
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Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 

individu, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan. 

Bagian sarana teknik dan pelayanan jasa yang melakukan pekerjaan di 

gedung  produksi yang berjauhan dengan pusat perkantoran menyebabkan 

tidak sepenuhnya karyawan bagian sarana teknik dan pelayanan jasa 

mendapatkan pengawas untuk mendorong kerja karyawan.  

Berkaitan dengan kepuasaan kerja karyawan, perusahaan telah 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan posisi atau mendapatkan 

jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan sebelumnya pada struktur organisasi 

di perusahaannya. Kepala pada bagian sarana teknik dan pelayanan jasa 

mengatakan sering terjadi job rotation karena terbatasnya karyawan pada 

bagian sarana teknik dan pelayanan jasa menyebabkan karyawan mengerjakan 

dua pekerjaan sekaligus.  

Berdasarkan deskripsi yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai moderasi pada 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Surabaya dengan judul 

“Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating (di Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi Surabaya)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana kinerja karyawan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 

Surabaya?  

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada Badan Pengkajian Penerapan 

Teknologi Surabaya? 

3. Bagaimana motivasi kerja  karyawan pada Badan Pengkajian Penerapan 

Teknologi Surabaya? 

4. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya? 

5. Apakah kepuasan kerja memoderasi signifikansi pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja pada karyawan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini peneliti memberikan batasan-batasan masalah agar 

tidak melebar pada rumusan masalah, adapun batasan masalah yang diambil 

yaitu : 

1. Objek penelitian dibatasi hanya karyawan bagian sarana teknik dan 

pelayanan jasa teknologi di Badan Pengkajian Penerapan Teknologi yang 

terletak di Surabaya dengan karyawan masa kerja lebih dari 3 tahun. 

2. Untuk membahas kinerja sebagai variabel terikat digunakan teori yang 

dikemukakan Robbins (2006). Untuk membahas motivasi kerja digunakan teori 

E-R-G yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer yang menyatakan bahwa 

kebutuhan terbagi menjadi 3 kategori yaitu eksistence (keberadaan), relatedness 

(kekerabatan), growth (pertumbuhan). Untuk membahas kepuasaan kerja sebagai 

variabel moderating didasarkan pada teori dari Lunthans (2006). 
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D. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada Badan Pengkajian 

Penerapan Teknologi Surabaya  

2. Untuk mendeskripsikan kepuasan kerja karyawan pada Badan Pengkajian 

Penerapan Teknologi Surabaya.  

3. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan pada Badan Pengkajian 

Penerapan Teknologi Surabaya.  

4. Untuk menguji dan mengalisis signifikan pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya. 

5. Untuk menguji dan mengalisis kepuasaan kerja dalam memoderasi 

signifikan pengaruh motivasi kerja  terhadap kinerja karyawan pada Badan 

Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Badan Pengkajian Penerapan Teknologi Surabaya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pimpinan dan karyawan pada Badan Pengkajian Penerapan Teknologi 

Surabaya terkait dengan pemberian motivasi kerja, kepuasan kerja, dan 

kinerja karyawan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini semoga menjadi referensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya di bidang manajemen pada umumnya dan manajemen sumber 
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daya manusia pada khususnya yang berkeinginan melakukan penelitian 

tentang motivasi kerja dan kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai 

variabel moderating. 




