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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dalam organisasi 

yang mempunyai peranan penting, dimana suatu organisasi tergantung pada 

peran yang dijalankan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Penekanan 

perhatian pada faktor manusia dalam organisasi, bukan berarti bahwa faktor-

faktor lain tidak memegang peranan penting, karena berbagai faktor yang 

diperlukan dalam organisasi saling menunjang dan melengkapi, atau dengan 

kata lain bersinergi satu sama lainnya. Manusia selalu berperan aktif dan 

dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, 

pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin 

terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki 

organisasi sudah canggih. 

Upaya perusahaan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki 

karyawan dalam bekerja di perusahaan, yaitu dengan memberikan motivasi 

sehingga para karyawan dapat terdorong untuk bekerja secara maksimal. 

Motivasi kerja karyawan pada dasarnya merupakan kemampuan para pemilik 

perusahaan untuk mempengaruhi segala bentuk tindakan para karyawan untuk 

mengikuti segala bentuk tindakan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. 

Kenyataan tersebut menjadi dukungan untuk melakukan analisis terhadap 

faktor-faktor yang mendorong seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Motivasi kerja para karyawan dapat mencerminkan berbagai perilaku 
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karyawan yang mempengaruhi motivasi serta dukungan yang telah diberikan 

oleh perusahaan.  

Dalam usaha untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan 

sehingga tenaga kerja yang terdapat diperusahaan dapat secara efektif 

mendukung tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada sisi yang lain 

penggunaan tenaga kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan 

perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja 

agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Usaha nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi atau 

dorongan kepada karyawan. Salah satu teori yang terkait dengan usaha untuk 

memotivasi para karyawan agar memiliki keinginan untuk bekerja secara 

maksimal di perusahaan yaitu teori Maslow yang lebih dikenal dengan teori 

Hirarki Kebutuhan Maslow, dimana motivasi kerja karyawan terbagi menjadi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, 

kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. 

(Mangkunegara, 2005 : 63). Upaya perusahaan terkait dengan peningkatan 

atas motivasi para karyawan tersebut yaitu memiliki dampak terhadap usaha 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai para karyawan di 

perusahaan. Teori Hirarki Maslow mencakup seluruh pemenuhan kebutuhan 

mulai dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. 

Apabila motivasi yang diberikan pimpinan atau perusahaan tepat dan 

baik maka dalam bekerja seseorang karyawan akan merasa lebih bersemangat 

dan hal itu sangat mempengaruhi prestasi kerja mereka. Seorang karyawan 
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yang termotivasi yakni karyawan yang perilakunya diarahkan pada tujuan 

perusahaan dan aktivitas-aktivitasnya tidak mudah terganggu. Keberhasilan 

perusahaan dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sangat tergantung pada pengetahuan pimpinan mengenai hakekat 

motivasi. 

KUD Mitra Bhakti Makmur merupakan salah satu koperasi unit desa 

yang berlokasi di Kecamatan Junrejo – Batu merupakan koperasi yang 

bergerak dalam bidang industri yang dalam proses produksinya menghasilkan 

pakan ternak dan bergerak dalam bidang pendinginan susu. KUD memiliki 

peluang usaha yang cukup luas karena selama ini  IPS (Indonesia Pengolahan 

Susu) masih kurang bahan baku susu sehingga IPS bersaing mendapatkan susu 

dari koperasi dengan cara menaikkan harga jual susu yang berdampak 

terhadap koperasi susu saling menaikkan harga susu di tingkat peternak 

dengan tetap mempertahankan kualitas susu dari peternak. Hal ini akan terjadi 

lama karena kebutuhan susu di Indonesia masih kurang. KUD Mitra Bhakti 

Makmur menggunakan karyawan sebagai faktor tenaga kerja keseharian 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Kenyataan tersebut 

menjadi pertimbangan pihak manajemen perusahaan untuk selalu memberikan 

perhatian khusus pada karyawan agar dapat bekerja secara profesional demi 

tujuan organisasi. 

Apabila dikaitkan dengan pemberian motivasi kerja kepada para 

karyawan selama ini pihak manajemen memberikan berbagai fasilitas terkait 

pemenuhan kebutuhan fisiologis para karyawan dalam hal ini dalam upaya 
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pemenuhan kebutuhan pokok. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para 

karyawan yaitu berupa pemberian gaji, dimana jumlahnya mengalami 

peningkatan, tunjangan untuk anak dan istri dan bonus, yaitu berupa uang 

kehadiran yang besarnya setiap bulan seorang karyawan tidak pernah absen 

mendapatkan tambahan gaji sebesar Rp. 25.000,00 sampai Rp. 100.000,00 

setiap bulan. Namun demikian selama ini pihak manajemen dalam 

pembayaran menurut karyawan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah 

ditetapkan, dimana pemberian tambahan gaji atau bonus tidak dilakukan 

secara tepat waktu. Upaya perusahaan tersebut yaitu dalam rangka untuk 

peningkatkan pencapaian kinerja secara maksimal. Apabila dikaitkan dengan 

motivasi para karyawan dalam bekerja diperusahaan  maka dapat disajikan 

data perbandingan antara target jumlah produk yang harus dihasilkan para 

karyawan dalam bekerja dengan realisasi jumlah produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang secara lengkap disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 
Data Target dan Realisasi  Produksi Tahun 2011(Ukuran 200 cc) 
Bulan Target Realiasi Selisih 

Januari 
Februari 
Maret 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 

60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 
60.000 

58.840 
58.891 
58.431 
59.165 
59.859 
59.246 
52.020 
57.722 
58.545 
59.415 
59.121 
57.566 
57.895 

1,93% 
1,84% 
9,28% 
1,39% 
0,25% 
1,25% 
13,3% 
3,79% 
2,42% 
2,64% 
1,46% 
4,05% 
3,51% 

Sumber: KUD Mitra Bhakti Makmur 
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Berdasarkan data produksi tersebut maka dapat diketahui bahwa 

secara umum para karyawan belum mampu untuk memenuhi target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, Namun demikian apabila dibandingkan dengan 

batas toleransi yang ditetapkan perusahaan sebesar 5%, menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan atas kinerja yang telah dicapai yang mngindikasikan 

adanya peningkatan motivasi kerja para karyawan dalam bekerja 

diperusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemberian motivasi 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan, melalui pemberian motivasi 

maka para karyawan dapat memiliki semangat yang lebih tinggi dalam bekerja 

sehingga target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat terwujud secara 

maksimal. 

Melihat fenomena di atas maka pemberian motivasi kepada karyawan 

mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan pelayanan perusahaan dan 

kepentingan konsumen. Hal ini dikerenakan pemberian motivasi 

mempengaruhi kinerja para karyawan pada KUD Mitra Bhakti Makmur, 

kondisi ini tentunya menjadi tugas perusahaan untuk terus memotivasi 

pegawai untuk bekerja secara maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada KUD Mitra Bhakti 

Makmur. Dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan untuk memberikan 

kepuasan kepada konsumen dan pengaruh dalam memberikan motivasi 

sehingga karyawan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk 

menganalisa lebih lanjut peneliti tertarik mengambil judul ”Analisis Faktor-

Faktor Motivasi Kerja Karyawan Pada KUD Mitra Bhakti Makmur”.  
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada maka peneliti hanya membatasi pada masalah teori yang digunakan 

untuk mendukung penelitian ini yaitu Maslow’s Need Heirarchy Theory yang 

dikemukakan oleh A. H Maslow. (Mangkunegara, 2005:63).  

C.  Rumusan Masalah  

Adapun rumusan dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan untuk motivasi kerja karyawan 

pada KUD Mitra Bhakti Makmur ? 

2. Faktor manakah yang paling kuat menjadi motivasi kerja karyawan 

pada KUD Mitra Bhakti Makmur? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan untuk faktor 

motivasi kerja karyawan pada KUD Mitra Bhakti Makmur. 

b. Untuk mengetahui faktor yang paling kuat menjadi faktor motivasi 

kerja karyawan pada KUD Mitra Bhakti Makmur. 

2. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan  kebijakan untuk memotivasi karyawan, dalam uasaha 

untuk memaksimalkan usaha pencapaian tujuan perusahaan. 
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b. Bagi Peneliti lain 

Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


