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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai sumber daya yang unik memiliki pengetahuan, 

perasaan, dorongan, kemampuan, daya, karsa dan karya yang bisa dikelola. 

Oleh karena itu semua potensi yang dimiliki manusia selalu diupayakan secara 

maksimal oleh perusahaan, dengan demikian berarti perusahaan telah 

mengandalkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini diharapkan 

agar sumber daya yang dimiliki dapat difungsikan sebagaimana mestinya, 

yaitu dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan tujuan perusahaan. 

Perkembangan perusahaan dipicu oleh perkembangan teknologi dan 

informasi yang semakin cepat, hal ini membawa peluang sekaligus juga 

dampak yang bila tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada kemunduran 

perusahaan, maka dari itu semua sumber daya yang ada dalam perusahaan 

sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola, dan yang 

di butuhkan ialah sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan 

mendasarkan perkembangan perusahaan pada kemajuan teknologi dan 

informasi saja tidak cukup bila tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas dan profesional. 

Sukses tidaknya perusahaan tergantung pada kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki. Tenaga kerja sebagai faktor utama yang menggerakkan 

efektifitas perusahaan sangat menentukan pada output usaha yang ingin 

dicapai, oleh karena itu perusahaan perlu mengelola, mengatur, dan 
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memanfaatkan karyawan yang ada agar dapat secara produktif menunjang 

tercapainya tujuan perusahaan. Maka dari itu sumber daya manusia pada 

perusahaan perlu dikelola secara profesional agar terwujud suatu 

keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan 

organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama 

perusahaan agar dapat berkembang secara produktif. 

Kinerja merupakan bentuk tanggung jawab yang diberikan karyawan 

memenuhi tujuan dan harapan perusahaan. Perusahaan sangat membutuhkan 

kinerja yang baik dari para karyawannya, suatu kinerja yang baik akan 

mendukung pada tercapainya target, tujuan dan perkembangan perusahaan 

menuju masa depan yang lebih menguntungkan, maka dari itu perusahaan 

selalu mengandalkan pada kinerja karyawan atas semua hasil yang ingin 

dicapainya. Hal tersebut memerlukan biaya yang cukup besar seperti biaya 

tenaga kerja, energi, alat dan teknologi. Secara umum, kinerja merupakan 

perbandingan antara keluaran (output) yang dicapai dengan masukan (input) 

yang diberikan. Kinerja juga merupakan hasil yang efektif dan efesien yang 

menguntungkan perusahaan. Suatu ukuran kinerja yang terkenal berkaitan 

dengan tenaga kerja, dapat dihitung dengan membagi pengeluaran oleh jumlah 

yang digunakan atau jam-jam kerja setiap orang atau karyawan yang ada pada 

perusahaan. 

Penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci 

keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan 

tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang 



3 
 

telah ditetapkan. Salah satu faktor agar kinerja meningkat diperlukan 

pimpinan yang dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan. 

Seorang manajer mempunyai kaitan dengan motivasi, sebab keberhasilan 

manajer dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sangat tergantung pada pengetahuan manajer mengenai hakekat 

motivasi serta kemampuan teknik menciptakan situasi, sehingga 

menumbuhkan dorongan bagi karyawan untuk berbuat atau berperilaku sesuai 

dengan apa yang dikehendaki organisasi. 

Untuk dapat meningkatkan kinerja para karyawan, perusahaan harus 

senantiasa memberikan dorongan dan semangat atau motivasi yang pokok 

antara lain yaitu dipengaruhi oleh kondisi fisik kebutuhan seseorang, serta 

kondisi sosial perusahaan. Motivasi dan kinerja sama-sama dibutuhkan oleh 

kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bila perusahaan 

ingin mencapai hasil dengan tingkat kinerja sesuai dengan yang ditargetkan 

maka pihak lain yaitu karyawan ingin mendapat imbalan yang setimpal 

dengan yang mereka berikan agar dapat memenuhi kebutuhan baik material 

maupun spritual. 

Seorang manajer dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan, 

pada akhirnya harus dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. 

Kepuasaan itu sendiri dapat terwujud apabila kebutuhan yang ada pada diri 

setiap karyawan dapat terpenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa tinggi 

rendahnya motivasi kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh seberapa jauh 

pemenuhan kebutuhan dari masing-masing karyawan. 
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Pemenuhan kebutuhan karyawan merupakan faktor yang penting untuk 

menciptakan dorongan atau motivasi terhadap karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik, sehingga kinerja kerjanya juga meningkat, kebutuhan 

yang dimaksud disini merupakan kebutuhan yang diinginkan oleh tiap 

individu karyawan, baik itu kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, 

rasa memiliki, sosial dan kasih sayang, penghargaan dan aktualisasi diri. 

Pada dasarnya terdapat tiga metode yang digunakan dalam rangka 

pengukuran kinerja para karyawan atau pegawai pada perusahaan, yaitu: 

1. Mutu atau kualitas produk. 

Pada pengukuran ini perusahaan lebih mendasarkan pada tingkat kualitas 

produk yang telah dihasilkan para pegawai atau karyawannya. Pengukuran 

melalui kualitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana seorang 

karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang telah diberikan kepadanya. 

2. Kuantitas atau jumlah produk. 

Pengukuran melalui kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan ini erat 

kaitannya dengan kemampuan seorang karyawan dalam menghasilkan 

produk dalam jumlah tertentu, Kuantitas ini secara langsung juga 

berhubungan dengan tingkat kecepatan yang dimiliki oleh seorang 

karyawan dalam menghasilkan produk. 

3. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu dalam menghasilkan suatu produk menjadi salah satu 

sarana untuk mengukur tingkat kinerja yang telah dicapai oleh seorang 
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pegawai. Dalam pengukuran ini anggaran perusahaan dapat dijadikan 

ukuran atau barometer untuk mengetahui tingkat kinerja yang telah dicapai 

seorang karyawan. 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja yang dapat dicapai karyawan dalam suatu 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 

organisasi dalam upaya mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. 

Pada dasarnya motivasi berasal dari motive atau dengan prakata 

bahasa latinnya, yaitu movere, yang berarti “mengerahkan”. Motif atau 

dorongan adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal seseorang 

melakukan sesuatu atau bekerja. Seseorang yang sangat termotivasi, yaitu 

orang yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang tujuan-

tujuan produksi kesatuan kerjanya, dan organisasi dimana ia bekerja, 

Seseorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya minimum 

dalam hal bekerja. Konsep motivasi, merupakan sebuah konsep penting 

studi tentang kinerja individual. Dengan demikian motivasi atau 

motivation berarti pemberian motiv, penimbulan motif atau hal yang 

menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Dapat 

juga dikatakan bahwa motivation adalah faktor yang mendorong orang 

untuk bertindak dengan cara tertentu. 
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Motivasi merupakan keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang 

memberikan energi, mendorong kegiatan atau menggerakkan dan 

mengarahkan atau menyalurkan perilaku kearah mencapai kebutuhan yang 

memberi kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. PT. Panasonic 

Ligting Indonesia pasuruan merupakan perusahaan besar yang memproduksi 

berbagai macam lampu, dimana dalam proses produksi ada beberapa faktor 

yang terlibat dalam  proses produktivitas pada perusahaan tersebut antara lain: 

mesin, bahan baku, dan kinerja karyawannya. Salah satu indikator yang terjadi 

pada karyawan PT. Panasonic Lighting Indonesia pada karyawan kontrak 

bagian produksi dilihat dari absensi menunjukan Setiap bulannya masih 

banyak karyawan yang tidak masuk kerja dengan beberapa rincian  seperti 

alpha, izin dan sakit. Padahal jika karyawan aktif dan tidak pernah alpa atau 

izin mereka akan mendapatkan insentif kehadiran sebesar Rp 50.000 tiap 

bulannya, dan diperpanjang lagi masa kerjanya bahkan sampai diangkat untuk 

dijadikan karyawan tetap, dan apabila karyawan alpha/izin sekali saja mereka 

akan mendapatkan sanksi baik administratif sampai pengurangan premi.  

Di PT. Panasonic Lighting Indonesia seorang manajer selalu 

menanyakan langsung kepada karyawan yang sering alpa, apa yang membuat 

karyawan tersebut sering tidak masuk kerja/alpha, sehingga manajer tahu 

masalah apa yang di alami oleh karyawan. Lalu disini seorang manajer 

membantu dan memberikan motivasi pada karyawan tersebut. PT. Panasonic 

Lighting Indonesia menerapkan  kebutuhan eksisensi, yaitu memperhatikan 

kebutuhan karyawan yang berhubungan dengan kesejahteraan hidupnya 
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sehari-hari, seorang karyawan bisa bekerja lebih semangat apabila kebutuhan 

kesejahteraannya diperhatikan. Misalnya seperti jaminan kesehatan, uang 

transport, uang makan, dan lain-lain.  

Keterhubungan yaitu seorang karyawan akan memiliki kemampuan 

untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi jika memiliki rasa cinta, dan 

hubungan baik antara karyawan dan atasan dan kondisi lingkungan yang baik, 

seorang karyawan akan aktif melakukan pekerjaan apabila di lingkungan 

kerjanya mempunyai hubungan baik dengan orang lain baik sesama karyawan 

maupun atasan, dan sebaliknya. 

Pertumbuhan yaitu kebutuahan-kebutuhan yang mendorong seseorang 

untuk memiliki pengaruh yang kreatif atau produktivitas terhadap diri sendiri 

atau lingkungan, dalam kondisi seperti ini pihak pimpinan harus memberikan 

pujian sehingga karyawan merasa aktualisasi dirinya dihargai. Adanya 

pemenuhan kebutuhan tersebut akan memberikan dukungan atas upaya para 

karyawan dalam bekerja di perusahaan dan upaya untuk memaksimalkan 

potensi yang dimiliki para karyawan. Seorang karyawan kontrak berusaha 

memaksimalkan kinerjanya agar bisa diperpanjang masa kerjanya bahkan 

sampai di angkat menjadi karyawan tetap. 

Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan dukungan 

peningkatan kinerja kepada para karyawan. Selain itu perusahaan juga 

memberikan penghargaan kepada para karyawan sehingga lebih termotivasi 

untuk bekerja secara maksimal di perusahaan. Motivasi yang diberikan kepada 

para karyawan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para karyawan 
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untuk mengembangkan potensi yang dimiliki para karyawan. Upaya 

perusahaan dalam memberikan motivasi kepada para karyawan tersebut 

menjadikan para karyawan lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki para 

karyawan dalam bekerja di perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja karyawan 

PT. Panasonic Lighting Indonesia Pasuruan”. 

B. Perumusan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari pokok masalah yang diajukan maka 

perumusan masalah yang diajukan yaitu: 

1. Bagaimanakah motivasi karyawan yang terdiri dari kebutuhan akan 

keberadaan, kebutuhan keterhubungan, dan kebutuhan pertumbuhan pada 

PT. Panasonic Lighting Indonesia Pasuruan? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan PT. Panasonic Lighting Indonesia 

Pasuruan? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Panasonic 

Lighting Indonesia Pasuruan? 

4. Variabel motivasi apakah yang berpengaruh paling kuat terhadap kinerja 

PT.  Panasonic Lighting Indonesia Pasuruan? 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu: 
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1. Variabel motivasi yang digunakan didasarkan pada teori kebutuhan dari 

Clayton alderfer yang disebut teori ERG yang meliputi: kebutuhan 

Existence (kebutuhan akan eksistensi), Relatedness (kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain, dan Growth (kebutuhan akan 

pertumbuhan). 

2. Karyawan yang diteliti atau sebagai subyek penelitian adalah karyawan 

kontrak pada PT. Panasonic Lighting Indonesia Pasuruan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mendeskripsikan motivasi karyawan yang terdiri dari kebutuhan 

akan keberadaan, kebutuhan keterhubungan, dan kebutuhan 

pertumbuhan pada PT. Panasonic Lighting Indonesia 

b) Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan PT. Panasonic Lighting 

Indonesia 

c) Untuk menguji pengaruh motivasi yang terdiri dari kebutuhan akan 

keberadaan, kebutuhan keterhubungan, dan kebutuhan pertumbuhan 

terhadap kinerja karyawan PT. Panasonic Lighting Indonesia 

d) Untuk menguji pengaruh motivasi yang berpengaruh paling kuat 

terhadap kinerja PT.  Panasonic Lighting Indonesia 

2. Kegunaan penelitian 

a.   Bagi perusahaan 

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan 

evaluasi mengenai hal-hal dan juga kebijakan-kebijakan yang 
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berkaitan dengan motivasi dan kinerja karyawan pada PT. 

Panasonic Lighting Indonesia Pasuruan. 

2). Hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi kerja dalam upaya  

untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Panasonic Lighting 

Indonesia Pasuruan. 

b.   Bagi Pihak Lain 

1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan dan acuan untuk melakukan penelitian bagi pihak yang 

membaca dan penyelesaian tugas akhir. 

2). Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

melakukan penelitian yang mengkaji permasalahan yang hampir 

sama. 

 

 


