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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat hidup berkembang 

dengan cara mengatasi tantangan baik dari lingkungan eksternal dan internal. 

Lingkungan yang mempengaruhi jalannya organisasi sifatnya selalu berubah. 

Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu pola pengaturan dan 

pengolahan sumber-sumber ekonomi, faktor-faktor produksi yang tersedia 

secara terarah dan terpadu sehingga akan tercapai tujuan perusahaan tersebut 

apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam pekerjaannya.  

Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan pegawai yang 

mampu, cakap dan terampil, tetapi yang terpenting mereka mau bekerja giat 

dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Kemampuan, 

kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi perusahaan jika 

mereka tidak mau bekerja keras dengan mempergunakan kemampuan, 

kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Oleh karena itu, motivasi 

penting karena dengan motivasi ini diharapkan setiap karyawan mau bekerja 

keras dan antusias untuk mencapi prestasi kerja yang tinggi. Motivasi kerja 

para karyawan terwujud adanya sikap kepercayaan kepada perusahaan melalui 

berbagai fasilitas yang diberikan kepada karyawan. 

Pada suatu perusahaan, motivasi merupakan kekuatan dan energi yang 

terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna 
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mencapai tujuan. Motivasi merupakan faktor untuk menggerakkan dan 

mengorganisasikan tingkah laku dari pegawai. Oleh karena itu, motivasi 

merupakan hal yang perlu dilakukan untuk dapat memperbaiki kinerja pegawai 

tersebut. Dalam hal ini, peranan pimpinan sangat diperlukan khusus dalam 

memberikan motivasi kepada pegawai. Pimpinan hendaknya memberikan 

perhatian khusus terhadap pegawai dan dapat menciptakan suatu kondisi kerja 

yang dapat meningkatkan semangat kerja mereka dalam upaya peningkatan 

kinerja para karyawan. 

Motivasi semakin penting karena manajer membagikan pekerjaan pada 

bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terarah kepada tujuan yang 

diinginkan. Manajer dalam memotivasi ini harus menyadari bahwa orang akan 

mau bekerja keras dengan harapan ia akan dapat memenuhi kebutuhan dan 

keinginan-keinginan dari hasil pekerjaannya. Kinerja merupakan sebuah 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil dari pekerjaan. 

Jadi kinerja merupakan hasil atau keluaran dari proses. Kinerja karyawan 

sangat erat dengan cara mengadakan penilaian terhadap suatu pekerjaan 

sehingga dirasa perlu ditetapkan suatu standar kinerja. Kinerja seorang 

karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu dari diri sendiri dan 

faktor eksternal yaitu dari perusahaan tempat dia bekerja. 

Kinerja karyawan dapat juga diukur dari apa yang dilakukan oleh para 

karyawan dalam proses kerjanya, apakah sesuai dengan standar yang 

ditentukan oleh perusahaan. Dalam melakukan pekerjaan sering kali para 

karyawan melanggar kedisiplinan dimana hal ini akan mengakibatkan 
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menurunnya kinerja yang akan merugikan perusahaan. Dalam keadaan seperti 

ini motivasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan 

mendapatkan hasil sesuai dengan standar kerja yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. Motivasi dari pimpinan perusahaan dalam bentuk apapun akan 

sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Pada saat ini industri furnitur perlahan mulai meningkat dengan pesat 

dan diikuti persaingan antar industri furnitur dalam memproduksi berbagai 

peralatan-peralatan meubel. Begitupun dengan PT. Berdikari Meubel 

Nusantara Pandaan-Pasuruan yang memproduksi meubel-meubel yang terbuat 

dari kayu dan aluminium harus dapat mempertahankan konsumen agar tetap 

menggunakan produk meubel yang diproduksinya. Dalam hal ini PT. Berdikari 

Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan sangat menjaga mutu dan kualitas 

sehingga para konsumen merasa puas dengan produk meubel yang diproduksi. 

Pada PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan dalam 

operasional produksi, kinerja karyawan selalu diawasi dan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dibutuhkan motivasi. Peran pimpinan dalam memotivasi 

karyawan sangat dibutuhkan dalam hal ini, pimpinan perusahaan harus dapat 

mengetahui apa saja kebutuhan dari para karyawannya agar kinerja karyawan 

juga dapat meningkat. Dengan demikian jelaslah sudah pemberian motivasi 

kepada karyawan sangatlah penting untuk diberikan, agar kinerja karyawan 

yang bekerja di PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan dapat 

melaksanakan pekerjaaanya sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan. 
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Apabila dikaitkan dengan upaya untuk meningkatlkan kinerja para 

karyawan dapat diketahui bahwa PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-

Pasuruan telah memberikan gaji dan upah sesuai dengan ketentuan UMR 

Kabupaten Pasuruan dimana pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 1.150.000,-. 

Apabila dihubungkan dengan upah kerja menunjukkan bahwa setiap harinya 

diberikan upah sebesar Rp. 45.000,-/ hari sedangkan untuk karyawan tetap 

mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.400.000,- sampai Rp.1.500.000,-. Upaya 

tersebut menunjukkan bahwa selama ini pihak manajemen telah 

memperhatikan atas tingkat kesejahteraan para karyawan dengan memberikan 

gaji atau upah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu pihak 

manajemen telah memberikan berbagai bentuk tunjangan yaitu berupa 

tunjangan keluarga dan THR setiap tahunnya. Berbagai kebijakan tersebut 

dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi para karyawan dalam 

bekerja di perusahaan. Apabila dikaitkan dengan proses pemberian motivasi 

tersebut maka secara langsung berkaitan dengan upaya pengembangan potensi 

yang dilakukan. 

Dalam upaya pemenuhan kebutuhahan rasa aman para karyawan dalam 

bekerja maka pihak manajemen menyediakan segala bentuk peralatan atau 

kelengkapan kerja sehingga jaminan perlindungan keselamatan kerja dapat 

terpenuhi. Fasilitas yang diberikan yaitu berupa masker dan kaos tangan 

sehingga dapat terlindungi dampak negatif dari kegiatan produksi yang 

dilakukan. Selain itu pihak manajemen selalu berupaya untuk memberikan 

jaminan kondisi kerja yang nyaman dalam bekerja sehingga dapat terjalin 
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dengan baik hubungan kerja antar karyawan di perusahaan, yaitu dengan selalu 

memfasilitasi apabila terjadi permasalahan kerja yang terjadi. Selama ini pihak 

manajemen juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan 

masukan atau selalu dilibatkan dalam proses pengembilan kebijakan yang akan 

ditentukan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata agar karyawan 

marasa dihargai keberadaannya di perusahaan. 

Pada sisi yang lain apabila dikaitkan dengan motivasi kerja karyawan 

secara religi atau keagamaan maka motivasi dapat diartikan suatu kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja.  Hal tersebut seperti yang terdapat pada 

Surah Al-Baqarah (44), yang berbunyi “Mengapa kamu suruh orang lain 

(mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, 

padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? maka tidaklah kamu berpikir”. 

(Tito, Tasmara, 2002). Beberapa indikator terkait dengan faktor motivasi 

secara langsung memberikan dukungan dalam usaha para karyawan untuk 

bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Motivasi kerja para karyawan selama ini memberikan dukungan atas 

upaya untuk meningkatkan kinerja para karyawan, kondisi tersebut 

menunjukkan adanya dukungan yang diberikan perusahaan kepada para 

karyawan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para karyawan. Melalui 

analisis terhadap motivasi kerja para karyawan tersebut akan menjadikan 

karyawan memahami atas upaya untuk meningkatkan kinerja para karyawan di 

perusahaan. Pada sisi yang lain hasil tersebut juga dapat mencerminkan atas 



 6 

segala bentuk upaya perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa para 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. Pada tahun 2007 

sampai 2011 realiasi produksi menunjukkan adanya peningkatan, untuk 

membuktikan kondisi tersebut maka secara lengkap dapat disajikan pada tabel 

1.1. 

Tabel 1.1 

Realisasi Produksi 

Pada PT. Berdikari Meubel Nusantara 

(Dalam Unit) 

Tahun Target Produksi Realisasi Produksi Deviasi Deviasi 

Penetapan 

Perusahaan 

2007 10.000 9.002 9,98% 10% 

2008 10.000 10.024 8,87% 10% 

2009 11.000 10.421 5,26% 10% 

2010 11.000 10.680 2,90% 10% 

2011 12.000 10.998 8,35% 10% 

Sumber: PT. Berdikari Meubel Nusantara 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pencapaian realisasi produksi terjadi 

peningkatan, dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu 

mencapai 1.022 unit apabila dibandingkan dengan tahun 2007. Namun 

demikian apabila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan 

menunjukkan bahwa pencapaian jumlah produksi hampir mencapai batas 

maksimal tingkat deviasi yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 10%. 

Penetapan target 10% tersebut dengan pertimbangan tingkat permintaan 

produk, ketersediaan bahan baku yang akan diproduksi dan lain-lain. 

Hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dapat menjadi 

tolak ukur atas pencapaian kinerja para karyawan. Pertimbangan yang 

digunakan yaitu realisasi produksi merupakan hasil atau tujuan akhir dari 
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aktivitas produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dari uraian diatas maka 

penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas 

permasalahan tersebut dan menjadi dasar penetapan judul penelitian dengan 

judul “Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. 

Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat motivasi pada karyawan PT. Berdikari Meubel 

Nusantara Pandaan-Pasuruan ? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan PT. Berdikari Meubel Nusantara 

Pandaan-Pasuruan ? 

3. Apakah motivasi meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosialisasi, 

penghargaan, dan aktualisasi diri mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan ? 

4. Dari variabel motivasi meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosialisasi, 

penghargaan, dan aktualisasi diri manakah yang paling kuat pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-

Pasuruan ? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan supaya 

penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang 

ada. Maka penulis memfokuskan penelitian ini membahas tentang pengaruh 
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motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Berdikari Meubel Nusantara Pandaan-

Pasuruan khususnya karyawan bagian produksi. Teori yang digunakan adalah 

teori hierarki Maslow, sebagai variabel bebas yaitu meliputi kebutuhan 

fisiologis, rasa aman, sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi diri, sedangkan 

variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Adapun pertimbangan pemilihan 

teori hierarki Maslow yaitu teori tersebut motivasi kerja para karyawan tersebut 

merupakan teori motivasi yang bertingkat sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar analisis motivasi kerja karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Untuk mendeskripsikan tingkat motivasi karyawan pada PT. Berdikari 

Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan. 

b) Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan pada PT. Berdikari 

Meubel Nusantara Pandaan-Pasuruan. 

c) Untuk menganalisis motivasi yang terdiri dari meliputi kebutuhan 

fisiologis, rasa aman, sosialisasi, penghargaan, dan aktualisasi diri 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Berdikari Meubel 

Nusantara Pandaan-Pasuruan. 

d) Untuk menganalisis variabel motivasi yang paling kuat pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Berdikari Meubel Nusantara 

Pandaan-Pasuruan. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a) Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif 

bagi perusahaan terkait khususnya PT. Berdikari Meubel Nusantara 

Pandaan-Pasuruan tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan. 

b) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat 

sebagai masukan atau untuk menambah wawasan terutama kepada yang 

berminat di bidang pembahasan yang sama yaitu mengenai pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 


