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1  PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan. Sumber daya tersebut memiliki keunggulan dalam 

berfikir, memiliki ide-ide atau gagasan cemerlang untuk diterapkan pada 

perusahaan, memiliki ketrampilan dan keahlian dalam bekerja, memiliki 

kemampuan dalam menyelesaikan masalah, berwawasan yang luas terhadap 

pekerjaan yang dilakukan, disiplin waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

memiliki inovasi ataupun kreativitas dalam mengembangkan perusahaan. Kualitas 

sumber daya inilah yang diharapkan mampu memajukan roda perusahaan 

sehingga tujuan perusahaanpun dapat tercapai. 

Pada era digital dan globalisasi sekarang ini yang menuntut kemajuan 

berteknologi. Sumber daya manusia harus pula memiliki ketrampilan dan keahlian 

dalam teknologi, karena hampir semua kegiatan kerja menggunakan kecanggihan 

berteknologi. Tidak dipungkiri lagi kecanggihan teknologi informasi sudah 

menjadi kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pekerjaan. Misalnya, tanpa ada 

koneksi internet, pekerjaan akan lumpuh karena komunikasi akan terputus, 

informasi tidak cepat sampai pada tujuan, informasi tidak tepat sasaran, pekerjaan 

tidak efektif dan efisien sehingga memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang berakibat pekerjaan akan banyak tertunda. Padahal dengan 

memanfaatkan teknologi yang maksimal maka pekerjaan yang dilakukan akan 

menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga karena pekerjaan dapat 

dilakukan secara on line antar cabang ataupun antar negara dan informasi dapat 

terhubung dengan singkat, cepat dan tepat. Kecanggihan teknologi informasi juga 

dapat mengurangi penggunaan kertas, pekerjaan menjadi praktis dan dapat pula 

dilakukan secara mobile karena tidak harus selalu berada di kantor untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

Pada perusahaan pelayaran, kecanggihan teknologi informasi sangat 

diperlukan karena kecepatan dan ketepatan pelayanan tetap menjadi pilihan utama 

para pengguna jasa pelayaran. Persaingan sesama perusahaan pelayaran selalu ada 

dan para perusahaan tersebut akan selalu berlomba-lomba memperbaiki pelayanan 

dan selalu mengikuti kemajuan kecanggihan teknologi informasi sehingga para 

pengguna jasa dapat menggunakannya secara mudah, praktis, cepat dan tepat. 

Kadang kecanggihan teknologi informasi yang digunakan perusahaan kurang 

diperhatikan dan kurang dipahami oleh para sumber daya manusia baik karyawan 

baru maupun karyawan lama, padahal pelatihan sudah diberikan, modul sebagai 

SOP (Standard Operational Procedure) sudah dipelajari dan hampir semua 

karyawan memiliki gadget yang up to date dengan teknologi dan fitur yang 

canggih yang seharusnya tidak asing lagi mengoperasikan sistem aplikasi 

teknologi informasi pada perusahaan pelayaran. Selain penguasaan teknologi, para 

karyawan dituntut untuk fokus bekerja karena ketelitian dan kecepatan selalu 

diutamakan dalam bekerja. Kesalahan karena kurang teliti, kurang fokus, kurang 

cepat dan kurang bisa mengoperasikan teknologi informasi mengakibatkan 

kerugian yang fatal bagi perusahaan.  
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Permasalahan yang sering terjadi pada perusahaan pelayaran salah satunya 

adalah karyawan yang kurang cepat dan kurang teliti dalam memasukan data pada 

link on line system. Kegiatan utama industri pelayaran yaitu export dan import 

memerlukan konsentrasi yang tinggi karena selalu terhubung dengan negara 

tujuan yang memiliki perbedaan waktu. Data–data tentang barang pun harus 

segera dikirim tepat waktu. Jika tidak disiplin, maka mengakibatkan 

keterlambatan mengirimkan data barang pada negara tujuan dan keterlambatan ini 

akan menimbulkan biaya yang tinggi. Masalah yang lain adalah karyawan yang 

kurang fokus dan kurang teliti dalam bekerja seperti melakukan kesalahan ketik 

titik dan koma atau kesalahan memasukan angka, misalnya: salah ketik angka 

berat barang, jumlah barang, angka nomor petikemas, angka nomor Bill of 

Lading, angka tanggal tiba kapal, angka voyage kapal, ataupun salah ketik negara 

tujuan dan salah ketik pelabuhan singgah. Kesalahan kecil tersebut sangat fatal 

karena ketidaksesuaian antara barang dan data yang dikirim akan di duga telah 

terjadi manipulasi data dan di anggap penyeludupan. Jika ada barang yang sudah 

sampai di negara tujuanpun tidak bisa dikeluarkan dari pelabuhan dan 

kemungkinan harus dikembalikan ke negara asal. 

Menurut pengamatan peneliti bahwa kesalahan tersebut hampir tiap tahun 

terjadi dan perusahaanpun harus membayar denda ke pelabuhan terkait terhadap 

kesalahan yang dilakukan oleh karyawan. Kesalahan yang dilakukan karyawan 

tersebut diduga karena ketidakpuasan dalam bekerja dan hilangnya motivasi 

sehingga pekerjaan yang dilakukan kurang maksimal, kurang bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang dilakukan, memiliki disiplin kerja yang rendah, tidak 

mengikuti instruksi yang diberikan oleh pimpinan dan sering melanggar peraturan 

di perusahaan yang berakibat buruk terhadap kinerja karyawan. Selain itu tingkat 

kehadiran karyawan yang rendah dan datang terlambat sering dijumpai 

diperusahaan ini. Terjadinya turn over karyawan sebesar 10-20% tiap tahunnya 

juga merupakan dampak kekecewaan karyawan dalam bekerja terhadap 

perusahaan ini.    

Merujuk penjelasan tersebut, ketidakpuasan bekerja karyawan memiliki 

empat tanggapan dari ketidakpuasan baik yang bersifat konstruktif atau destruktif 

maupun aktif atau pasip (Robbins 2007) yaitu: 

1. Keluar; ketidakpuasan karyawan yang diungkapkan melalui prilaku yang 

mengarah untuk meninggalkan organisasi, mencari formasi baru atau berhenti 

dari pekerjaan dengan tujuan mencari perkerjaan yang lebih baik 

dibandingkan pekerjaan sekarang. 

2. Suara; ketidakpuasan yang diungkapkan dengan usaha aktif dan kontruktif 

mencoba memperbaiki kondisi organisasi, mencakup saran perbaikan, 

membahas masalah dengan atasan dan beberapa bentuk kegiatan dengan 

harapan saran karyawan akan di dengar oleh pimpinan dan karyawan bisa 

bekerja lebih baik. 

3. Kesetiaan; ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif, menunggu 

membaiknya kondisi organisasi, berbicara membela organisasi menghadapi 

kritik luar dan mempercayai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal 

yang tepat dan karyawan berharap membaiknya kondisi organisasi akan 

memberikan dampak baik pula pada karyawan. 

4. Pengabaian; ketidakpuasan yang dinyatakan dengan membiarkan kondisi 

memburuk, termasuk kemangkiran atau datang terlambat secara kronis, 
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tingkat kekeliruan pekerjaan yang meningkat, kurang bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan. 

Kesalahan-kesalahan tersebut timbul tidak hanya dilakukan oleh karyawan 

baru mulai bekerja, namun kesalahan tersebut bisa timbul dari karyawan yang 

sudah lama bekerja. Ketika hilangnya kepuasan kerja dan hilangnya motivasi pada 

diri karyawan dan perusahaan tidak mampu untuk memenuhinya maka karyawan 

akan memilih cara lain dengan membuat ulah seperti banyak melakukan 

kesalahan dalam bekerja, sering datang terlambat atapun sering absen dalam 

bekerja. Ulah tersebut bertujuan untuk menarik perhatian perusahaan. Jika tidak 

ada tanggapan dari perusahaan, maka keluar dari pekerjaan merupakan jalan 

terbaik yang bertujuan mencari pekerjaan lain yang lebih baik dengan penghasilan 

yang lebih tinggi. 

Menurut Robbins (2007) menyatakan bahwa motivasi adalah kesediaan 

untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, 

yang dikondisikan oleh kemampuan, upaya itu untuk memenuhi sesuatu 

kebutuhan individual. Dalam usaha peningkatan kinerja sumber daya manusia, 

bukanlah suatu hal yang mudah karena kinerja mempunyai konsep yang beraneka 

ragam dan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang serta dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor, antara lain faktor kemampuan karyawan itu sendiri dan 

adanya dorongan atau motivasi dari luar terutama atasan. Tingkah laku manusia 

selalu dilandasi oleh adanya motivasi tersebut, terlepas dari tinggi rendahnya 

motivasi. Karyawan yang bekerja dengan motivasi yang tinggi merupakan 

harapan setiap perusahaan. Jadi untuk meningkatkan atau menurunkan motivasi 

seseorang, secara teoritis kita harus mengetahui dulu apa kebutuhan orang 

tersebut pada saat tertentu. Karyawan yang tidak puas biasanya mempunyai 

motivasi kerja yang rendah sehingga dalam bekerja pun mereka biasanya kurang 

semangat, malas, lambat sehingga bisa menimbulkan pemborosan biaya, waktu 

dan sebagainya.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi 

pada sumber daya manusia yang fokus pada kinerja karyawan yang dijadikan 

sebagai variabel dependen. Sedangkan variabel independen yang digunakan hanya 

dibatasi pada kepuasan kerja dan motivasi kerja, agar peneliti dapat melihat 

seberapa besar kesenjangan kepuasan kerja dan motivasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada perusahaan pelayaran XYZ. 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian di atas, maka penulis 

membuat suatu perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Bagaimana motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Bagaimana kepuasan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Adapun maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis sebagai berikut: 



4 
 

1. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan secara simultan. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

akademis maupun praktisi terutama: 

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sumber daya 

manusia yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan. 

2. Bagi perusahaan dapat memberikan kontribusi pemikiran sehingga kinerja 

karyawan dapat diperbaiki dan tujuan organisasi perusahaanpun bisa tercapai.  

3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

melakukan penelitian lanjutan tentang sumber daya manusia dengan topik 

yang sama. 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pelayaran XYZ yang berlokasi di 

Kuningan, Jakarta Selatan yang bergerak pada bidang jasa export dan import. 

Penelitian ini diperuntukkan untuk semua karyawan baik karyawan berstatus 

kontrak yang sudah memiliki masa kerja setahun sampai dengan karyawan 

berstatus tetap agar dapat mengetahui seberapa puas dan termotivasi pada 

pekerjaannya untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Namun lingkup pembahasan ini dibatasi hanya pada manajemen Sumber 

Daya Manusia yang menyangkut kepuasan kerja, motivasi dan kinerja karyawan 

pada perusahaan pelayaran XYZ. Lingkup pembahasan ini dilakukan penulis agar 

tujuan penelitian ini bisa fokus, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
Kepuasan kerja 

 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dimana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan 

kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak dalam 

sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di 

lingkungan kerjanya menurut Sunyoto (2012).  

Keith Davis (1985) diacu Mangkunegara (2011) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan menyokong atau tidak menyokong yang dialami 

pengawai dalam bekerja. Wexley dan Yuki (1977) yang diacu Mangkunegara 

(2011) mendefinisikan kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya 

atau pekerjaannya. Adapun menurut Robbins (2007) kepuasan kerja sebagai suatu 

sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. 

 Berdasarkan pendapat di atas, kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang 

menyokong atau tidak menyokong diri pegawai dalam berhubungan dengan 




