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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor paling utama 

keberlangsungan sebuah perusahaan selain modal usaha, teknologi, dan uang. 

Sumber daya manusia dapat terbilang menjadi acuan sebuah perusahaan dapat 

mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pengelolaan 

sumber daya manusia dengan baik sehingga efektivitas perusahaan dapat 

meningkat  (Hariandja, 2002).  

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.320-

Huk/2019 yang berisi tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di 

Provinsi Banten Tahun 2020, UMK Kabupaten Tangerang pada 2020 naik 

menjadi Rp 4.168.268, 62. Setiap tahunnya UMK akan terus bertambah naik, 

sehingga dapat memunculkan permasalahan bagi perusahaan. Untuk mensiasati 

hal tersebut, maka perusahaan mengurangi sumber daya manusia sebagai 

karyawan dan menggantinya menjadi daily worker. 

Daily worker memiliki tanggung jawab yang sama dengan karyawan tetap 

dalam perusahaan, hanya saja daily worker memiliki jam kerja dan intensitas kerja 

yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan perusahaan. Gaji yang diberikan pada 

daily worker hanyalah gaji pokok, sehingga hal tersebut memberi keuntungan 

bagi perusahaan karena keuntungan yang akan diperoleh perusahaan juga akan 

semakin besar daripada mempekerjakan karyawan tetap. Berdasarkan hasil 
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wawancara acak yang peneliti lakukan kepada beberapa daily worker, pekerjaan 

sebagai daily worker terbilang juga menguntungkan karena fleksibilitas dari 

waktu kerja yang diberikan, sehingga beberapa daily worker dapat melakukan 

kegiatan yang lain, seperti kuliah, membantu bisnis orang tua, dan lainnya. 

Tujuan sebuah perusahaan tak lepas dari kinerja setiap karyawan dan daily 

worker yang berkontribusi. Kinerja sendiri merupakan hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seluruh karyawan dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya (Mangkunegara, 2009). Setiap daily worker dalam perusahaan yang 

memiliki kinerja yang baik akan selalu sadar dan berusaha melaksanakan seluruh 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sebaliknya, daily worker yang tidak 

memiliki kinerja yang baik akan memberikan dampak negatif bagi daily worker 

itu sendiri dan perusahaan. Oleh sebab itu, kinerja daily worker harus selalu 

diperhatikan dan ditingkatkan.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi (Cornick dan 

Tiffin, 2003). Hal tersebut dikarenakan setiap individu yang bekerja pasti 

memiliki motivasi yang melatar belakangi individu tersebut untuk produktif 

dalam bekerja. Menurut Robbins dan Judge (2008), motivasi merupakan proses 

yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu untuk mencapai 

tujuannya. Motivasi merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat membuat 

daily worker merasa bertanggung jawab dengan pekerjaannya.  

Selain motivasi, kepuasan kerja juga memiliki peranan penting untuk 

meningkatkan kinerja setiap daily worker. Robbins dan Judge (2008) mengatakan, 
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kepuasan kerja merupakan sikap individu dalam menghadapi pekerjaannya. 

Ketidakpuasan kerja yang dimiliki daily worker akan menimbulkan masalah baik 

bagi perusahaan maupun bagi daily worker itu sendiri. Dilihat dari sisi daily 

worker, adanya ketidakpuasan kerja akan membuat produktivitas daily worker 

menurun sehingga dapat berakibat stress (Wijono, 2010). 

Dalam penjabaran di atas, disimpulkan bahwa kinerja daily worker 

dipengaruhi oleh motivasi dan kepuasan kerja daily worker. Daily worker akan 

melakukan tanggung jawabnya dengan baik jika ada rasa puas yang ditimbulkan 

atas tanggung jawab yang dilakukan. Hasil pekerjaan daily worker sendiri akan 

berpengaruh pada perkembangan perusahaan, maka jika daily worker memiliki 

kinerja yang baik perusahaan akan semakin berkembang. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan adanya perbedaan-perbedaan 

hasil penelitian mengenai pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Subakti (2013) menunjukkan adanya 

pengaruh motivasi terhadap kinerja, namun kepuasan kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ismawati et al. (2016) 

menghasilkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Di sisi lain, 

Nasuka et al. (2017), mengemukakan adanya pengaruh motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja baik secara parsial maupun simultan. 

Indonesia Convention Exhibition merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang penyewaan gedung untuk MICE. Di Indonesia Convention Exhibition 

terdapat daily worker yang dijuluki daily worker reguler. Daily worker reguler ini 
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sudah terdaftar di database Indonesia Convention Exhibition, setiap bulannya 

akan ada jadwal untuk setiap daily worker yang bekerja, hari dan tanggal serta 

shift kerja mereka untuk satu bulan kedepan. Jadwal bersifat fleksibel karena di 

tengah bulan bisa menambah jumlah daily worker jika ada acara mendadak. 

Setiap harinya pasti ada daily worker yang bekerja di Indonesia Convention 

Exhibition, bahkan perbandinganya bisa sampai dua banding satu antara daily 

worker dengan karyawan. 

Selama melakukan kegiatan magang di Indonesia Convention Exhibition, 

peneliti mendapati bahwa setiap daily worker memiliki tingkat kinerja yang 

berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan peneliti ingin mengetahui seberapa 

besar pengaruh motivasi dan kepuasan kerja yang dimiliki daily worker di 

Indonesia Convention Exhibition. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Daily Worker Indonesia Convention Exhibition” sebagai 

tugas akhir peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Pariwisata dari Universitas 

Ciputra. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja daily worker 

Indonesia Convention Exhibition? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja daily 

worker Indonesia Convention Exhibition? 



5 
 

3. Apakah motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja daily worker Indonesia Convention Exhibition? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari 

peneliatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja daily worker 

Indonesia Convention Exhibition secara parsial. 

2. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja daily worker 

Indonesia Convention Exhibition secara parsial. 

3. Mengetahui pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja daily 

worker Indonesia Convention Exhibition secara simultan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka manfaat dari 

peneliatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Indonesia Convention Exhibition 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan 

bagi Indonesia Convention Exhibition mengenai motivasi dan kepuasan 

kerja daily worker dalam mengoptimalkan kinerjanya. 

2. Bagi Daily Worker  

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan 

kinerjanya, terutama dalam hal yang berhubungan dengan peningkatan 

motivasi dan kepuasan kerja. 
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3. Bagi Universitas Ciputra 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan pembelajaran 

serta pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya 

manusia di dunia hospitality. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti 

mengenai manajemen sumber daya manusia khususnya yang berhubungan 

dengan motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja. 


