
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) semakin penting perannya dalam pencapaian 

tujuan perusahaan. Pada usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang 

dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, modal atau 

lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan yang merupakan 

penggerak roda bisnis perusahaan. Memasuki abad ke-21 atau yang dikenal 

dengan era globalisasi, sebagai era tanpa batas yang tercermin dengan adanya 

kebebasan dalam berusaha. Pada era globalisasi, pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal merupakan salah satu kunci penting bagi perusahaan 

untuk unggul dalam pasar.  

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Galangan Jakarta I (selanjutnya akan 

disebut dengan PT DKB I) merupakan perusahaan perkapalan pertama yang 

didirikan pada masa kepemerintahan Belanda di Indonesia. PT DKB I bergerak 

dalam bidang perkapalan yang terletak di Kota Tanjung Priuk. PT DKB I 

merupakan gabungan dari PT Kodja (Persero) dan PT Pelita Bahari yang mulai 

beroperasi pada 22 Febuari 1991. Penggabungan dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan produktivitas, sehingga mempunyai skala ekonomi yang lebih 

besar dalam menjalankan bisnis perusahaan. Peningkatkan produktivitas terus 

dilakukan hingga saat ini. Namun, usaha perusahaan dalam meningkatkan 

produktivitas mengalami berbagai hambatan. Salah satu hambatan terbesar yaitu 

penurunan kinerja karyawan pada Departemen Produksi yang disebabkan oleh 

penurunan motivasi kerja karyawan. Karyawan Departemen Produksi merupakan 

roda penggerak utama bisnis perusahaan. Penurunan kinerja perusahaan pada 

Departemen Produksi berdampak besar kepada kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 

Kebebasan dalam berusaha yang disebabkan oleh persaingan global, 

menyebabkan PT DKB I bukan lagi satu-satunya perusahaan perkapalan di 

Indonesia. Munculnya para pesaing baru yang memiliki daya saing yang kuat 

menyebabkan persaingan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi 

dari sisi teknologi yang digunakan perusahaan untuk membuat atau memperbaiki 

kapal, akan tetapi persaingan juga timbul dari sisi sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak internal PT DKB I 

diketahui bahwa PT PAL merupakan pesaing utama dari PT DKB I dan memiliki 

teknologi yang lebih canggih PT DKB I. Namun, dari segi sumber daya manusia 

PT DKB I mampu bersaing dengan PT PAL. Hal ini ditunjukkan dengan 

pencapaian target pendapatan bersih perusahaan yang hampir tercapai tiap 

tahunnya. 

Kehilangan SDM yang berpotensi membangkitkan kinerja perusahaan 

merupakan hal yang sering terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, perusahaan 

sebaiknya memperhatikan tingkat motivasi kerja SDM. Karyawan yang memiliki 

motivasi kerja yang rendah dapat menghambat perkembangan kinerja perusahaan. 

Apabila motivasi karyawan terus menurun, maka karyawan yang memiliki potensi 

untuk perkembangan perusahaan dapat pindah ke perusahaan pesaing. 
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Berdasarkan data penilaian kinerja karyawan PT DKB I diketahui terjadi 

penurunan dari tahun 2009 hingga 2010 sebesar 0,58 persen1. Pada tahun 2010 

hingga 2011 kembali terjadi penurunan kinerja karyawan sebesar 0,27 persen2. 

Menurut Davis (1985), faktor motivasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Berdasarkan teori Davis (1985) dapat diketahui bahwa penurunan kinerja 

disebabkan oleh penurunan motivasi karyawan, dikarenakan terjadi penurunan 

motivasi kerja karyawan dari tahun 2009 hingga 2011. Berdasarkan data tingkat 

kehadiran karyawan PT DKB I diketahui bahwa tingkat kehadiran pada tingkat 

mangkir pegawai terjadi peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat 236 hari kerja 

yang digunakan karyawan untuk tidak masuk kerja tanpa keterangan apa pun 

(mangkir)3. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 1,36 persen menjadi 259 

hari4 dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 55,52 persen menjadi 1200 

hari yang digunakan karyawan untuk mangkir tanpa keterangan apa pun5. 

Berdasarkan data tingkat kehadiran tersebut dapat disimpulkan bahwa telah 

terjadi demotivasi atau penurunan tingkat motivasi kerja karyawan. Apabila hal 

ini terus terjadi dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk perusahaan. 

Potensi perusahaan untuk menerima pesanan pembuatan kapal dapat terganggu 

sehingga perusahaan sulit untuk berkembang dan memungkinkan terjadi 

kebangkrutan pada perusahaan. 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan masih belum cukup 

dikarenakan hanya memperhatikan faktor motivasi ekstrinsik saja. Federick 

Herzberg menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor hygiene (ekstrinsik) dan juga 

terdapat faktor-faktor motivator (intrinstik) yang mempengaruhi tingkat motivasi 

kerja karyawan. Hasibuan (2005), faktor-faktor hygiene (ekstrinsik) berhubungan 

dengan hakekat manusia yang ingin memperoleh ketentraman dan kesehatan 

badaniah. Kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan yang berlangsung terus 

menerus, karena kebutuhan ini akan kembali pada titik nol setelah dipenuhi. 

Faktor-faktor hygiene ini meliputi hubungan kerja antara atasan dan bawahan, 

hubungan sesama rekan kerja, kondisi tempat kerja, kebijakan perusahaan, 

kompensasi dan supervisi. Faktor-faktor motivator (intrinsik) ini menyangkut 

kebutuhan psikologi seseorang yang meliputi serangkaian kondisi intrinsik dan 

kepuasan pekerjaan yang apabila terdapat dalam pekerjaan akan mendorong 

motivasi yang kuat, serta akan menghasilkan prestasi kerja yang baik. Faktor-

faktor motivator tersebut meliputi status pekerjaan, pengakuan, prestasi, pekerjaan 

yang dilakukan, tanggung jawab yang diberikan dan pengembangan. Oleh karena 

itu peningkatan motivasi kerja karyawan dalam sisi faktor ekstrinstik saja tidaklah 

                                                 
1 Laporan Penilaian Kinerja Karyawan. 2010. Penilaian kinerja karyawan. PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari (Persero) Unit Galangan Jakarta I. Jakarta. 
2 Laporan Penilaian Kinerja Karyawan. 2011. Penilaian kinerja karyawan. PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari (Persero) Unit Galangan Jakarta I. Jakarta. 
3 Laporan Kehadiran Karyawan. 2009. Tingkat kehadiran karyawan. PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari (Persero) Unit Galangan Jakarta I. Jakarta. 
4 Laporan Kehadiran Karyawan. 2010. Tingkat kehadiran karyawan. PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari (Persero) Unit Galangan Jakarta I. Jakarta. 
5 Laporan Kehadiran Karyawan. 2011. Tingkat Kehadiran karyawan. PT Dok dan Perkapalan 

Kodja Bahari (Persero) Unit Galangan Jakarta I. Jakarta. 
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cukup akan tetapi PT DKB I juga harus memperhatikan faktor-faktor yang timbul 

dari dalam diri karyawan itu sendiri (intrinstik). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Faktor-faktor Motivasi Intrinsik Dengan 

Kinerja Karyawan Perkapalan.” 
 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka pertanyaan 

yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kondisi motivasi dan kinerja karyawan PT DKB I? 

2. Faktor motivasi intrinsik apa saja yang berhubungan dengan kinerja karyawan 

PT DKB I? 

3. Seberapa kuat hubungan faktor-faktor motivasi intrinsik dengan kinerja 

karyawan PT DKB I? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi 

tujuan pada penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa kondisi motivasi kerja dan kinerja karyawan PT DKB I pada 

saat ini secara umum dan berdasarkan level manajemen. 

2. Menganalisa faktor-faktor motivasi intrinsik yang berhubungan dengan 

kinerja karyawan pada PT DKB I. 

3. Menganalisa kuatnya hubungan faktor-faktor motivasi intrinsik dengan 

kinerja karyawan di PT DKB I. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Memberikan alternatif solusi yang berkaitan dengan faktor-fakor motivasi 

kepada manajemen perusahaan. 

2. Memberikan masukan manajerial untuk meningkatkan motivasi dan kinerja 

karyawan dengan mengetahui tingkat korelasi faktor-faktor motivasi 

karyawan PT DKB I terhadap kinerja. 

3. Berkontribusi sebagai data dasar atau bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut khususnya pada bidang motivasi dan kinerja. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa waktu dan data yang 

diperoleh. Penelitian dilakukan di PT DKB I dengan fokus pada persepsi seluruh 

karyawan pada Departemen Produksi terhadap faktor-faktor motivasi intrinsik dan 

kinerja karyawan. 
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Karyawan yang dimaksud pada penelitian ini adalah karyawan yang telah 

menjadi karyawan tetap yang tergabung dalam Departemen Produksi. Karyawan 

pada Departemen Produksi PT DKB I terdiri dari Manajer Produksi, Asisten 

Manajer, Kepala Bengkel, Wakil Kepala Bengkel, Kepala Bidang,Wakil Kepala 

Bidang, Kepala Subbengkel, Mandor, dan Pelaksana. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2012, oleh karena itu hasil penelitian ini dapat tidak relevan dimasa-

masa yang akan datang bila sudah melebihi masa 5 tahun atau lebih. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

Rivai (2003) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

(MSDM) merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat 

dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. 

Pada usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi 

manajemen bukan hanya terdapat pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin-mesin 

produksi, uang dan lingkungan kerja saja, tetapi juga menyangkut karyawan 

(sumber daya manusia) yang mengelola faktor-faktor produksi lainnya tersebut. 

Namun, perlu diingat bahwa sumber daya manusia sendiri merupakan faktor 

produksi. 

Fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan 

pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, 

penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan 

hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM 

organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien 

(Sofyandi 2008). Menurut Simamora (2004) manajemen sumber daya manusia 

merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia di 

dalam organisasi dapat digunakan secara efektif guna mencapai berbagai tujuan. 

Berhasil atau gagalnya pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada 

sejauh mana kualitas SDM-nya. Oleh karena itu, penting peran strategisnya 

pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dalam perusahaan yang terus 

berkembang dengan tuntutan era globalisasi. SDM yang berkualitas akan sangat 

menentukan maju mundurnya bisnis perusahaan di masa mendatang (Rivai 2003). 

Arep dan Tanjung (2002) menjelaskan tentang fungsi MSDM yang terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu fungsi manajerial dan fungsi operasional manajemen 

sumberdaya manusia. 

1. Fungsi Manajerial merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan 

aspek–aspek manajerial, yaitu: 

a. Fungsi Perencanaan diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan 

akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, 

pengimplementasian dan pengontrolan kebutuhan yang berintegrasi 

dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan 

pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis. 




