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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Harry, Lukman, dan Fitri (2016) pada saat ini pengiriman barang 

merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, karena sekarang banyak pebisnis yang 

bertransaksi melalui internet. Masyarakat akan semakin mudah untuk berbelanja 

walaupun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Itulah mengapa 

sekarang jasa pengiriman barang sangat bagus dan sangat berkembang. Menurut 

Tjiptono (2011) jasa merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang di 

tawarkan untuk dijual. Dijelaskan juga bahwa pelayanan jasa pengiriman barang 

adalah segala upaya yang diselenggarakan atau dilaksanakan secara sendiri atau 

secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memberikan pelayanan secara 

efektif dan efisien. 

Keberhasilan suatu perusahaan pengiriman barang tersebut sangat 

ditentukan oleh tingkat pelayanan dan ketepatan waktu yang dijadwalkan 

perusahaan dan tidak lepas dari peran dan kualitas dari sumber daya manusia 

(SDM) di perusahaaan atau organisasi tersebut. Kegiatan sumber daya manusia 

merupakan bagian proses yang paling sentral dan penting dari manajemen sumber 

daya manusia, dan merupakan suatu rangkaian’dalam mencapai tujuan sebuah 

perusahaan dan organisasi (Hamali, 2018). 

Menurut Anaroga (2015) sumber daya manusia yang berkualitas pada 

keberhasilan karyawan dalam bekerja yang menerapkan kedisiplinan dalam 

menggunakan waktu pada saat bekerja, serta mempunyai etos kerja yang tinggi 
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dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan perusahaan padanya. Seorang 

karyawan yang berkualitas dapat membiasakan diri untuk dapat memulai dan 

segera menyelesaikan pekerjaan tanpa ditunda. Tetapi masih banyak karyawan 

yang masih banyak mengalami kesulitan dalam penggunaan waktu. 

Manajemen waktu merupakan suatu tindakan atau proses perencanaan atas 

sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk 

meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas (Singh & Jain, 2013). 

Menurut Taylor (1990) manajemen waktu dapat dikatakan sebagai sasaran utama 

dalam kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan yang tidak penting yang 

dapat memakan banyak waktu. Ghufron dan Risnawati (2011) karyawan yang 

mempunyai kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan akan selalu 

mengalami kesulitan  keterlambatan saat bekerja, susah untuk menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu, dan tidak dapat mencapai target waktu yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. Karyawan tersebut dapat di katakan sebagai 

procrastinator atau orang yang suka melakukan prokastinasi. 

Menurut Forsyth (2009), penggunaan manajemen waktu yang baik dapat 

memiliki prioritas yang jelas dalam bekerja, mengurangi keterlambatan dan 

kesalahan dalam bekerja sehingga pekerja dapat meningkatkan produktivitas kerja 

yang baik. Sedangkan manajemen waktu yang buruk bisa mengakibatkan 

munculnya prokrastinasi atau penundaan pengerjaan tugas (Triana, 2013). 

Penundaan tersebut yang menjadi penghambat terbesar bagi semua orang yang 

melakukan perbaikan dalam pemanfaatan waktu (Timpe, 1991). 
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Manajemen waktu dapat mengubah seseorang menjadi lebih produktif dan 

cenderung memprioritaskan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat membagi 

waktu dengan baik (Adebisi, 2013). Diperkuat oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Kholisa (2012) menemukan bahwa manajemen waktu berhubungan secara 

positif dengan efektifitas kerja. Para karyawan yang memiliki tingkat manajemen 

waktu yang tinggi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga dapat 

mengerjakan pekerjaan semaksimal mungkin untuk dapat  mencapai tujuan. 

Pengaturan waktu yang baik akan memberikan dampak yang positif pada 

pekerjaan yang dilakukan setiap harinya yang memerlukan produktivitas yang 

efektif dan efisien (Forsyth, 2009). 

Magistra (2021), promo “Big Sale 11.11” membuat sejumlah ekspedisi 

atau jasa pengiriman barang kewalahan. Akibatnya, banyak barang yang belum 

terkirim ke konsumen. Kondisi yang dialami banyak konsumen ini jelas 

membawa kekecewaan. Beberapa diantaranya mengeluhkan bahwa sudah 6 hari 

paket terdampar di Jakarta Pusat Sortir. Sejalan dengan Big Sale 11.11 tempo lalu, 

seorang kurir J&T Express memberikan penjelasan terkait keadaan gudang sortir 

dan faktor keterlambatan yang terjadi dikarenakan paket yang datang ke gudang 

banyak sekali. Dalam waktu sehari terdapat ratusan mobil yang memuat barang 

dan setiap mobil menurunkan ratusan paket. Penyebab lainnya adalah mulai 

masuk musim hujan. Kurir hanya mendapatkan waktu untuk mengirim paket 

ketika hujan reda, atau ketika hujan mulai mereda, bahkan masih mengirim 

hingga larut malam. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kerusakan paket 

karena air hujan dan menekan sedikitnya keterlambatan pengiriman. Dalam 

https://www.timesindonesia.co.id/tag/Big-Sale-11.11
https://www.timesindonesia.co.id/tag/jasa-pengiriman-barang
https://www.timesindonesia.co.id/tag/J&T-Express
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keadaan tersebut banyak kurir yang resign, dan harus menunggu kurir baru. 

Seorang kurir baru membutuhkan waktu untuk menghafal jalur pengiriman agar 

tidak kesulitan dalam mencari  alamat, yang menyebabkan waktu dalam sehari 

habis hanya karena kurir kesusahan dalam mencari alamat dan hanya beberapa 

paket saja yang terkirim dan masih banyak paket yang belum tersampaikan 

menjadi keterlambatan dalam pengiriman. Dengan adanya kasus tersebut, 

beberapa hal pun dilakukan oleh pihak J&T Express guna memaksimalkan 

kecepatan pengiriman, seperti menambah armada pengantar paket, memperluas 

gudang sortir sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah dan mempersiapkan 

SDM yang cukup, baik dalam pengiriman sehari-hari, maupun ketika event Big 

Sale. 

Dadang (2021), ratusan kurir J&T Express melakukan aksi demo yang di 

koordinator oleh Serikat Pekerja seluruh Indonesia (SPSI), para karyawan 

menyampaikan keluhannya kepada SPSI agar aspirasi para kurir didengar. 

Pendampingan yang SPSI lakukan hari ini adalah wujud kepedulian kepada Buruh 

khusus untuk kurir J&T Express yang sebelumnya mengeluhkan aturan kebijakan 

baru yang di buat oleh pihak J&T Express tanpa ada kesepakatan dari pihak 

management dan karyawan. Salah satu aturan baru yang di buat oleh Pihak J&T 

Express yaitu menambah ratusan jumlah pengiriman tiap kurir perharinya, hal 

tersebut sangat memberatkan dan membuat pekerjaan kurir menumpuk yang 

menyebabkan pekerjaan tidak berjalan tepat waktu untuk mencapai dari target 

yang mengakibatkan terjadinya pemotongan gaji untuk kurir. Karyawan serta 

kurir mengharapakan agar kebijakan aturan yang baru ini bisa di tarik kembali 
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sehingga karyawan bisa bekerja tanpa tekanan dan bisa membagi waktu dengan 

baik sehingga tidak ada penundaan pengiriman dikarenakan banyaknya paket 

yang harus dikirim. 

Data perusahaan ekpedisi di Kudus menunjukkan peningkatan 

keterlambatan kerja dari tahun 2019 dan tahun 2022. Tingkat keterlambatan 

dilihat dari absensi karyawan tahun 2019 menunjukkan 2019 mnunukan karyawan 

yang sering terlambat sebanyak 35% dari 100%. Tahun 2020 naik menjadi 40%, 

tahun 2021 meningkat hingga 65%. Rata-rata karyawan yang terlambat bekerja 

kurang lebih 10 sampai 30 menit dari waktu jam kerja. Keterlambatan bekerja 

mengakibatkan mundurnya jam pengiriman paket sehingga menyebabkan adanya 

keluhan sub gateway dari kota lain yang menjadi tujuan pengirman. 

Wawancara yang pertama dilakukan pada subjek berinisial A dengan usia 

23 tahun. Diketahui subjek seorang karyawan di perusahaan ekspedisi pada 

bagian staf gudang. Sistem kerja yang dilakukan subjek terbagi dalam  tiga shift. 

Subjek telah bekerja sekitar satu tahun di perusahaan tersebut, tugas subjek 

sebagai staf gudang adalah melakukan penyortiran paket antar kota dan juga 

membongkar serta memuat paket yang datang dan yang akan dikirim. Selama 

bekerja di perusahaan tersebut subjek sering merasa berat saat bekerja pada shift 

tiga atau shift malam, dikarenakan pada shift tiga tersebut subjek harus 

menyelesaikan banyak pekerjaan seperti banyaknya paket datang yang perlu 

dibongkar dan juga harus menyortir paket yang akan dikirimkan. Subjek saat 

bekerja sering menyepelekan pekerjaannya yang seharusnya harus segera 

diselesaikan dengan cepat agar paket tidak menumpuk dan dapat segera 
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dikirimkan. Akibatnya subjek saat bekerja pada shift tiga karena sering menunda-

nunda pekerjaan mengakibatkan waktu subjek untuk istirahat kerja berkurang 

karena subjek harus menyelesaikan pekerjaanya karena bila tidak segera di 

selesaikan akan mengakibatkan paket yang harus segera di kirimkan akan 

mengalami keterlambatan dalam pengiriman. 

Wawancara yang kedua dilakukan pada subjek berinisial C dengan usia 30 

tahun. Diketahui subjek bekerja pada bagian transporter  di perusahaan ekspedisi, 

subjek sudah bekerja di perusahaan ekpedisi tersebut selama kurang lebih satu 

tahun. Tugas subjek pada bagian transporter yaitu mengirimkan paket  dari satu 

kota ke kota lain. Subjek selama bekerja dibagian pengiriman sering bermasalah 

dan mendapatkan teguran dari atasan, karena sering terlambat dalam bekerja 

terutama dalam melakukan dalam pengiriman barang. Subjek juga menyadari 

bahwa bekerja di perusahaan ekspedisi seperti di tempat  subjek bekerja memang 

harus siap setiap waktu dan tidak boleh terlambat dalam pengiriman paket tetapi 

subjek juga tidak memiliki insiatif dalam melakukan pekerjaannya. Subjek sering 

melakukan kegiatan yang tidak perlu dan sering terlambat bekerja.Dan subjek 

tidak bisa mengatur waktunya seperti waktu untuk istirahat. 

Wawancara yang ketiga dilakukan pada subjek yang berinisial R yang 

berusia 27 tahun. Subjek bekerja pada bagian transporter pada perusahaan 

ekspedisi dan sudah bekerja di perusahaan tersebut selama satu tahun. Tugas 

subjek hanya mengirimkan paket dari satu kota ke kota lain. Jam kerja subjek 

terlalu padat yang menyebabkan subjek merasa waktu istirahatnya kurang. Subjek 

dalam bekerja sering kali menyepelekan pekerjaannya seperti berangkat kerja 
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mepet dengan jam kerja juga sering kali subjek terlambat.  Subjek merasa kurang 

mampu untuk mengatur waktunya, pernah ada kejadian subjek saat beristirahat 

karena merasa kecapekan dalam bekerja dan harus menyelesaikan pekerjaan 

selanjutnya untuk pengiriman barang subjek tidak melakukan tugasnya untuk 

melakukan pengiriman tersebut dikarenakan subjek terlelap dalam tidurnya. 

Akibatnya subjek mendapat teguran dari perusahaan berupa surat peringatan. 

Setelah subjek mendapatkan suratperingtan tersebut subjek dalam bekerja lebih 

berhati-hati dalam mengatur waktu untuk beristirahat agar tidak sampai terjadi 

kesalahan yang sama. 

Manajemen waktu dipengaruhi salah satu faktor yaitu motivasi kerja 

(Hoffer, 2007). Motivasi kerja menurut Wesson (2014), sebagai gabungan 

kekuatan energitik baik dari dalam mapun diluar pekerjaan, yang dimulai dari 

usaha yan berkaitan dengan pekerjaan, mempertimbangkan arah, ntensitas dan 

ketekunannya. Motivasi kerja juga berperan sebagai pendorong kemauan dan 

keinginan dasar yang dilakukan untuk menggabungkan dirinya dengan organisasi 

agar dapat berperan dengan baik pada pekerjaan. Jika harapan itu dapat menjadi 

kenyataan maka seseorang akan cenderung meningkatkan semangat kerjanya. 

Tetapi sebaliknya jika harapan itu tidak tercapai akibatnya seseorang cenderung 

menjadi malas (Sunyoto, 2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inayah, dkk (2011) yang 

berjudul “Motivasi Kerja Meningkatkan Manajemen Waktu Perawat”, 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna pada motivasi kerja dengan 

manajemen waktu. 
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Menurut Manktelow (2010) manajemen waktu juga dipengaruhi oleh salah 

satu faktor lain yaitu prokrastinasi. Prokrastinasi itu sendiri adalah tugas yang 

semula direncanakan meskipun mengharapkan penundaan yang lebih buruk (Van 

Eerde, 2003). Prokrastinasi merupakan suatu bentuk kegagalam dalam pengaturan 

diri, dimana seseorang dapat dengan sengaja melakukan penundaan dan membuat 

keadaan menjadi lebih buruk (Steel, 2007). Dalam dunia kerja prokrastinasi 

memiliki dampak yang kurang menguntungkan bagi karyawan, termasuk hal yang 

cukup parah, hampir semua populasi orang dewasa menganggap prokrastinasi 

menjadi sebuah hal yang menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaannya, 

merusak repurtasi, kehilangan peluang bagus, hingga dapat merusak karier 

seseorang (Diaz, & Argumedo, 2007). 

Hasil penelitian dari Iven Kartadinata dan Sia Tjundjing, dengan judul “I 

Love You Tomorrow: Prokrastinasi Akademik dan Manajemen Waktu”. 

Menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif artinya bila seseorang memiliki 

skor prokrastinasi tinggi, maka manajemen waktunya rendah. Sebaliknya bila 

manajemen waktunya tinggi, maka prokrastinasinya rendah. 

Berdasarkan masalah yang jadi vigurasi maka penulis tertarik untuk 

mendalami lebih dalam melalui penelitian yang berjudul “Hubungan Antara 

Motivasi Kerja dan Prokrastinasi Dengan Manajemen Waktu Pada Pegawai Yang 

Bekerja di Perusahaan Ekspedisi”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

secara empirik hubungan motivasi kerja dan prokrasinasi terhadap manajemen 

waktupada pegawai ekspedisi. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil”penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara 

praktis berbagai pihak. Adapun manfaat ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan keilmuan psikologi terutama dalam bidang psikologi 

industri berkaitan dengan hubungan motivasi kerja dan prokrastinasi 

terhadap manajemen waktupada pegawai ekspedisi.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi subjek 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan motivasi kerja dan prokrastinasi terhadap manajemen waktu 

pada pegawai ekspedisi. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji tema yang sama guna menyempurnakan 

hasil penelitian ini. 

 


