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1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Setiap perusahaan terutama tim manajemen harus selalu berusaha agar 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki selalu bermutu dan berkinerja tinggi, 

karena keunggulan suatu perusahaan sangat bergantung pada mutu sumberdaya 

manusia karyawannya. Apabila perusahaan menghadapi proses pengubahan atau 

terlibat dalam menciptakan perubahan, maka karyawan diposisikan sebagai 

pemain utama perusahaan. Perusahaan akan selalu memikat, mengembangkan dan 

mempertahankan karyawan yang berketerampilan inovatif, serta berkinerja tinggi. 

Kinerja karyawan di suatu perusahaan bisa dikatakan sudah cukup baik, namun 

agar karyawannya tetap bertahan bekerja di perusahaan tersebut dan semakin 

bermutu diperlukan lingkungan kerja kondusif dan salah satu aspeknya iklim 

kerja. 

Iklim kerja adalah sesuatu yang menjadi karakter, ciri khas atau nilai-nilai 

utama yang melekat dalam interaksi antar individu dan bagian dalam organisasi. 

Menurut Davis dan Newstrom (2001), iklim kerja sebagai kepribadian sebuah 

organisasi yang membedakan dengan organisasi lainnya yang mengarah pada 

persepsi masing-masing anggota dalam memandang organisasi. Semua organisasi 

memiliki iklim kerja yang manusiawi dan partisipatif sesuai dengan gaya 

kepemimpinan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa iklim kerja 

dimaksudkan untuk memberikan lingkungan pengasuhan yang mengakui bahwa 

pegawai diperlakukan sebagai individu. Dengan demikian, iklim kerja merupakan 

alat untuk memecahkan masalah (solusi) yang secara konsisten dapat berjalan 

dengan baik bagi suatu kelompok atau lembaga tertentu dalam menghadapi 

persoalan eksternal dan internalnya. Hal ini dapat ditularkan atau diajarkan kepada 

para individu untuk berpendapat dan merasakan dalam hubungannya dengan 

persoalan-persoalan tersebut. 

Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam memanajemen sumber daya 

manusia. Iklim kerja penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi 

seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi 

penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. Iklim ditentukan oleh seberapa baik 

anggota diarahkan, dibangun dan dihargai oleh organisasi. Iklim kerja dapat 

memengaruhi motivasi kerja, apabila iklim kerja suatu perusahaan kondusif dan 

dapat menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan bagi karyawan, maka karyawan 

akan terdorong dan termotivasi menghasilkan yang terbaik bagi perusahaannya 

(Ismiyarto et al. 2015). Dalam hal ini motivasi memiliki peran tidak kalah 

penting. Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong seorang 

karyawan untuk bekerja. 

Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi 

untuk mencapai tujuan organisasi (Hariandja 2002). Ada tiga unsur kunci dalam 

motivasi, yaitu upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Upaya merupakan ukuran 

intensitas. Bila seseorang termotivasi, maka akan berupaya sekuat tenaga 

mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan 

kinerja tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intensitas dan mutu dari upaya tersebut 
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serta difokuskan pada tujuan organisasi. Banyak upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan untuk bekerja lebih profesional terutama 

dibidangnya. Biasanya dengan mengadakan seminar-seminar yang dapat 

memotivasi karyawan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong 

oleh suatu kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang 

disebut motivasi. 

Motivasi karyawan dalam suatu organisasi dapat dianggap sederhana dan 

dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada dasarnya manusia 

mudah untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi keinginannya. 

Masalah motivasi dapat menjadi sulit dalam menentukan imbalan dimana apa 

yang dianggap penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain 

(Lumantow et al. 2015). Motivasi kepada seorang karyawan sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kinerjanya. Motivasi harus diciptakan sebaik-baiknya agar 

moral kerja, dedikasi dan kecintaan serta kedisiplinan para karyawan meningkat. 

Ada berbagai macam motivasi dalam diri manusia yang tergantung kepada 

kebutuhan mana yang akan diutamakan. Apabila kebutuhan utama tersebut telah 

terpenuhi maka akan timbul kebutuhan lain dari kebutuhan yang sebelumnya, 

sehingga akan berlanjut terus sampai kepada kebutuhan yang belum pernah 

dimiliki oleh orang lain. Manusia dapat saja menggunakan orang lain sebagai 

patokan terhadap suatu kebutuhan untuk memotivasi mencapai hal yang sama 

tetapi dapat juga untuk mencapai hal-hal lain karena berbeda terhadap sesuatu 

yang diinginkan. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya meningkatkan gairah kerja 

karyawan agar karyawan mau dan mampu bekerja keras dengan menyumbangkan 

segenap kemampuan, pikiran dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan. 

Karyawan mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi tersebut akan 

dilepaskan atau digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang 

dan situasi serta peluang yang tersedia (Sungkono et al. 2011). Kebutuhan adalah 

kondisi internal yang menimbulkan dorongan, dimana kebutuhan yang tidak 

terpuaskan akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam 

diri individu. Dorongan ini menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan 

tujuan tertentu. Apabila terjadi pemenuhan kebutuhan, maka akan terjadi 

pengurangan tegangan, sehingga kepuasan dalam bekerja akan diperoleh dan 

kemudian akan meningkatkan kinerja karyawan (Nur 2013).  

Masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan berkaitan dengan SDM 

adalah mempertahankan sumber daya potensial agar tetap memiliki kinerja yang 

meningkat. Sebagai ilustrasi, kinerja suatu perusahaan yang telah demikian bagus 

dapat rusak, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat tingkat kepuasan 

kerja karyawannya. Sejalan dengan uraian di atas, PT Indonesia Power merupakan 

perusahaan pembangkitan tenaga listrik terbesar di Indonesia dengan kapasitas 

terpasang 8.996 MW dan merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN 

(Persero) kini menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik independen yang 

berorientasi bisnis murni. PT Indonesia Power mendeklarasikan visi dan misi 

yang terintegrasi dengan rencana baru untuk menjadi perusahaan publik dan 

meningkatkan diri untuk menjadi pembangkit kelas dunia. Untuk mendukung 

terealisasinya keinginan tersebut, PT Indonesia Power dan seluruh unit bisnisnya 

terus berbenah diri salah satunya dengan mengadakan Survei Human Resource 

Satisfaction & Engagement (HRSE) yang bertujuan untuk mengukur dan 
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mendapatkan masukan dari pegawai tentang hal-hal yang terkait dengan 

Perusahaan pada Tahun 2014.  

Dari hasil survey terlihat beberapa penurunan yaitu pada indeks kepuasan 

kerja pegawai mencapai 82,68%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya 

(83,09%). Hal ini disebabkan antara lain karena persepsi fungsi kepemimpinan 

yang agak berkurang akibat pergerakan arus kepemimpinan yang cepat sehingga 

banyak angkatan muda yang ditunjuk sebagai pemimpin. Indeks engagement juga 

mengalami penurunan dari 83,04% di 2013 menjadi 78,86% di 2014. Penyebab 

yang paling signifikan adalah persepsi mengenai Managerial Excellence. Dalam 

kacamata sebagian besar responden fungsi kepemimpinan dan pengelolaan 

organisasi belum cukup memadai pada saat itu. Hasil HRSE dipergunakan untuk 

mengembangkan program yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif dalam meningkatkan kinerja dan menemukan hal-hal yang memotivasi 

pegawai agar lebih baik (PT Indonesia Power 2014). 

 Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) terbesar di PT Indonesia Power yang 

memproduksi ebih kurang 57 persen total produksi di PT Indonesia Power adalah 

Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Suralaya yang berlokasi di ujung barat Pulau 

Jawa Propinsi Banten. UBP ini mengelola 7 unit Pusat Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Sebagai 

UBP terbesar, UBP Suralaya harus membangun karyawan kompeten, tersertifikasi 

dan memiliki keterikatan tinggi untuk memajukan perusahaan melalui kesiapan 

SDM dan kesiapan organisasi agar tercipta lingkungan kerja yang mendukung 

pencapaian kinerja persaingan sehat, komunikasi terbuka dan iklim kerja 

kondusif. Para karyawan bekerja pada lingkungan kerja yang dinamis dengan 

interaksi kerja yang tinggi, baik dengan pihak atasan, rekan kerja, pihak bawahan 

maupun dengan pihak eksternal, maka sering mengalami gesekan-gesekan yang 

dapat menyebabkan terjadinya konflik pada karyawan saat menjalankan perannya, 

sehingga berpengaruh pada iklim kerja. 

PT Indonesia Power UBP Suralaya sebagai unit pembangkit yang memasok 

energi terbesar, selalu dituntut untuk meningkatkan produksi listrik melebihi unit 

bisnis pembangkitan lainnya. Banyak juga proses perubahan yang dilakukan 

seiring dengan ditambahnya unit pembangkit di UBP Suralaya. Namun pada 

beberapa tahun terakhir yaitu 2011-2013 terjadi penurunan jumlah karyawan 

terus-menerus. Pada Tahun 2011-2012 terjadi penurunan jumlah karyawan 4,74% 

dan pada Tahun 2012-2013 terjadi penurunan 3,73% (PT Indonesia Power 2013). 

Penurunan ini diakibatkan oleh pegawai yang pensiun atau keluar dari perusahaan 

yang tidak seluruhnya diganti tenaga kerja baru oleh karena beberapa hal, antara 

lain adanya kelebihan pemenuhan jumlah pegawai terhadap formasi yang ada dan 

penyerahan pekerjaan pada jenjang jabatan pelaksana ke pihak luar (outsourcing) 

sehingga jumlah karyawan dengan jenjang jabatan pelaksana terus mengalami 

penurunan. Selain itu, tingkat turn over karyawan aktif juga mengalami 

peningkatan, untuk itu perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan tingkat 

keterikatan pegawai untuk mencapai angka best practice. Antisipasi yang 

dilakukan oleh Indonesia Power dalam mempertahankan pegawainya yaitu 

melalui penyempurnaan sistem pengelolaan SDM secara sistematis dan 

menciptakan iklim kerja yang kondusif. 

Selain itu permasalahan yang sering dihadapi yaitu rendahnya tingkat 

kedisiplinan karyawan yang dilihat dari terlambat hadir di kantor dan pulang kerja 
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lebih awal, masih adanya karyawan yang keluar kantor di waktu jam kerja untuk 

kepentingan pribadi, banyak karyawan yang tidak masuk kantor dengan berbagai 

macam alasan, serta melakukan kegiatan di luar pekerjaan seperti membaca koran 

dan terlalu sering mengobrol. Karyawan yang kurang diperhatikan oleh organisasi 

dapat menyebabkan ketidakpuasan pada karyawan tersebut. Ketidakpuasan 

tersebut sering ditimbulkan dalam bentuk sering unjukrasa, tingkat keluar masuk 

tinggi, sering tidak masuk kantor, enggan mempelajari job description, motivasi 

rendah, cepat lelah dan bosan serta tidak peduli dengan lingkungan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan menyatakan 

bahwa kurangnya perhatian manajemen terhadap apa yang diperoleh seorang 

karyawan, minimnya penghargaan yang diberikan terhadap karyawan yang 

berprestasi, dan sulitnya mengembangkan karir. Kondisi ini dikhawatirkan akan 

mengurangi komitmen dan keinginan karyawan di PT Indonesia Power UBP 

Suralaya untuk berkinerja dengan baik sehingga menimbulkan rasa jenuh dalam 

menjalankan pekerjaan yang telah diberikan. Dalam mencapai tujuan perusahaan, 

peran seluruh karyawan sangat berpengaruh, sehingga diperlukan koordinasi yang 

baik antara divisi/departemen di dalam menjalankan setiap aktivitas perusahaan. 

Timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut dapat berpengaruh pada 

penurunan kepuasan kerja dan penurunan kinerja secara keseluruhan. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, maka dibuat suatu penelitian untuk menganalisis pengaruh 

iklim kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja dan implikasinya pada kinerja 

karyawan di PT Indonesia Power UBP Suralaya Banten. 

 

 

 

Rumusan Masalah 

 

 

1. Bagaimana pengaruh iklim kerja terhadap motivasi kerja karyawan di PT 

Indonesia Power UBP Suralaya Banten? 

2. Bagaimana pengaruh iklim kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT Indonesia Power UBP Suralaya Banten? 

3. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT 

Indonesia Power UBP Suralaya Banten? 

 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

1. Menganalisis pengaruh iklim kerja terhadap motivasi kerja karyawan di PT 

Indonesia Power UBP Suralaya Banten. 

2. Menganalisis pengaruh iklim kerja dan motivasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan di PT Indonesia Power UBP Suralaya Banten. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di PT 

Indonesia Power UBP Suralaya Banten. 
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Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT Indonesia 

Power UBP Suralaya Banten dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal 

meningkatkan iklim kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Di samping itu 

juga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada 

dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan fungsinya.   

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh iklim kerja dan motivasi terhadap 

kepuasan kerja yang berimplikasi pada kinerja karyawan di PT Indonesia Power 

UBP Suralaya Banten. 

 

 

 

2   TINJAUAN PUSTAKA 
  

 

 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

Kinerja Karyawan 

SDM merupakan aktor yang berperan aktif dalam menggerakkan organisasi 

untuk mencapai tujuannya. Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan 

oleh upaya para pelaku yang terdapat dalam organisasi untuk berkinerja dengan 

baik. Terdapat hubungan erat antara kinerja perorangan (individual performance) 

dengan kinerja organisasi (corporate performance). Bila kinerja karyawan baik, 

maka kemungkinan besar kinerja organisasi akan baik. Kinerja karyawan akan 

baik bila mempunyai keahlian (skill) tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau 

diberi upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan masa depan lebih 

baik.  

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara mutu dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya menurut 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan 

hasil atau keluaran dari suatu proses. Dalam pendekatan perilaku pada 

manajemen, kinerja diartikan sebagai kuantitas atau mutu yang dihasilkan atau 

jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan (Luthans 2005). 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan 
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