
 
 

ABSTRAK 

 

Pelaksanaan proyek konstruksi dapat berlangsung dengan baik, salah satu 

faktor pendukungnya adalah dengan adanya motivasi dan semangat dari sumber 

daya manusia yang ada untuk menentukan keberhasilan suatu proyek. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor motivasi pekerja dan faktor 

yang paling dominan dalam motivasi pekerja pada proyek konstruksi di kawasan 

Kuta.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik nonprobability 

sampling dengan sampling kuota yaitu dengan mencari 125 responden dari 5 

proyek yang tiap-tiap proyeknya diambil 25 responden yang terdiri dari mandor, 

kepala tukang, tukang, dan pembantu tukang. Metode analisis yng dipergunakan 

pada penelitian ini adalah Analisis Faktor yang dioperasikan dengan 

menggunakan Program SPSS 16.0 for Windows. 

 Hasil analisis faktor dalam penelitian ini menunjukkan nilai Keiser-

Meyers-Oklin (KMO) sebesar 0,939 melewati batas minimum 0,5. Kemudian 

untuk mendapatkan faktor yang paling dominan diantara 25 variabel, didapatkan 2 

faktor yang memiliki Eigen Value > 1. Faktor tersebut yaitu: faktor 1 adalah 

faktor bonus atau bayaran tambahan, faktor 2 dinamakan faktor bayaran atas 

kerja. Dari hasil analisis didapatkan faktor yang paling dominan pada penelitian 

ini adalah bonus atau bayaran tambahan (X14). 
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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan industri konstruksi di kawasan Indonesia semakin hari 

semakin meningkat, salah satunya di Provinsi Bali khususnya di kawasan Kuta. 

Hal ini akibat dari perkembangan di berbagai sektor, baik di sektor pariwisata, 

sektor pendidikan, sektor kebudayaan, sektor ekonomi, dan sektor-sektor lainnya. 

Pelaksanaan proyek konstruksi dapat berlangsung dengan baik, salah satu faktor 

pendukungnya adalah dengan adanya motivasi dan semangat dari sumber daya 

manusia yang ada, untuk menentukan keberhasilan suatu proyek. Dengan 

perkembangan sektor-sektor tersebut dituntut peningkatan fasilitas pendukungnya 

seperti dengan pembangunan gedung-gedung serta infrastruktur penunjang 

lainnya. 

Dalam pelaksanaan konstruksi, kontraktor dituntut bekerja secara 

professional. Akan tetapi di lapangan terkadang kontraktor kurang memperhatikan 

hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kinerja kontraktor yang mengabaikan para 

pekerjanya. Pemilihan tenaga kerja yang dilakukan oleh mandor biasanya 

berdasarkan relasi dan kurang memerhatikan faktor keterampilan secara detail.  

Kinerja dari pekerja yang terampil akan dipengaruhi oleh motivasi 

kerjanya, motivasi ini diwujudkan dengan tindakan untuk mendapatkan apa yang 

dimaksud dengan kepuasan terhadap setiap kebutuhan-kebutuhan individu 

(Maloney, 1983). Aspek motivasi menjadi isu penting untuk meningkatkan 

semangat dan kinerja para pekerja pada proyek konstruksi. Peningkatan kinerja ini 

menjadi tantangan penting di industri konstruksi di Indonesia (Soekiman et al., 

2010). Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mendukung 

motivasi para pekerja pada proyek konstruksi menjadi sangat penting agar 

pelaksanaan proyek konstruksi dapat berlangsung dengan baik. 

Apabila proyek konstruksi tidak berlangsung dengan baik, maka harus 

dikembangkan suatu teknik manajemen untuk dapat membangun motivasi pekerja 
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sehingga dapat memberikan dorongan dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan dalam rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan tugas, tanggung jawab 

dan keahlian serta kedudukan seorang manajer proyek sebagai pemimpin di dalam 

suatu tim, maka dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan hal penting yang 

harus diperhatikan oleh seorang manajer proyek (Soekiman dan Purnomo, 2010). 

Pemberian motivasi merupakan salah satu solusi yang tepat untuk 

mengatasi hal tersebut sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu proyek. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan konstruksi, kontraktor terkadang kurang 

memerhatikan hal tersebut karena kontraktor ingin memperoleh keuntungan 

dengan menekan dana operasional seminimal mungkin. Salah satu contohnya 

yaitu pembuatan fasilitas tempat tinggal yang kurang layak bagi pekerja, yang 

nantinya dapat menghambat keberhasilan suatu proyek.  

Studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2015 di daerah 

Kuta, peneliti melakukan wawancara terhadap 20 pekerja proyek kontruksi di 

kawasan Kuta didapatkan bahwa sebanyak  8 pekerja (40%) ingin mendapatkan 

upah yang baik, 7 pekerja (35%) ingin mendapat bonus atau biaya tambahan, dan 

5 pekerja (25%) ingin mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang layak. Dalam hal 

ini, motivasi dapat mendorong individu agar dapat bekerja lebih baik, lebih 

bersemangat dan antusias demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dimana 

yang menjadi daya pendorongnya adalah keinginan dan kebutuhan individu. 

Penelitian ini dilakukan di kawasan Kuta, dimana kawasan Kuta merupakan 

bagian dari Kabupaten Badung dan merupakan salah satu tempat strategis dan 

favorit bagi kontraktor dalam membangun proyek kontruksi seperti hotel, villa, 

rumah sakit maupun proyek besar lainnya.  

Dengan demikian peneliti ingin mengetahui lebih jauh tentang motivasi 

pekerja khususnya di kawasan Kuta pada beberapa proyek kontruksi. Penelitian 

ini sangat perlu dilakukan terutama bagi kontraktor, dengan memerhatikan hal 

tersebut nantinya diharapkan kontraktor dapat menciptakan suasana yang dapat 

secara alami memotivasi para pekerja agar dapat bekerja secara efektif untuk 

mengahasilkan  suatu hasil yang terbaik. 
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1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi motivasi pekerja pada pekerja konstruksi 

di kawasan Kuta? 

2. Faktor apakah yang paling dominan pada faktor-faktor motivasi pekerja 

konstruksi di kawasan Kuta? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan 

permasalahan yaitu  : 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor motivasi pekerja pada proyek konstruksi di 

kawasan Kuta.  

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam motivasi pekerja pada 

proyek konstruksi di kawasan Kuta. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta 

wawasan kepada para pelaku jasa konstruksi sebagai informasi mengenai faktor-

faktor motivasi apa saja yang mempengaruhi kinerja pekerja konstruksi. Sebagai 

bahan pertimbangan kepada kontaktor dalam hal ini upaya untuk meningkatkan 

motivasi pekerja yang akan menentukan keberhasilan proyek yang ditanganinya. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Proyek yang diteliti hanya pada proyek konstruksi gedung 

2. Proyek konstruksi yang diteliti hanya berjumlah 5 proyek 

3. Penelitian dilakukan pada proyek konstruksi yang sedang berjalan 
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4. Responden pada penelitian ini adalah para pekerja yang terdiri dari 

mandor atau kepala tukang, pekerja tukang dan pembantu tukang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


