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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi dunia ditandai oleh perkembangan yang semakin cepat 

disegala bidang. Globalisasi yang melanda dunia telah mempengaruhi 

perkembangan berbagai sektor kegiatan di Indonesia. Persaingan didunia kerja 

yang sangat ketat menghadapkan organisasi pada efisiensi dan daya saing yang 

kuat. Untuk meningkatkan efisiensi, antara lain diperlukan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas.  

Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya 

manusia, yaitu orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha 

mereka kepada organisasi agar suatu organisasi dapat bertahan eksistensinya. 

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja atau karyawan berperan penting dalam 

meningkatkan produktivitas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Upaya untuk menggerakan tenaga kerja merupakan tugas penting bagi 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan harus mampu melakukan pembinaan 

terhadap karyawan agar mereka mau melakukan aktivitas kerja secara efektif dan 

efisien. Dengan melakukan pembinaan terhadap karyawan, akan diperoleh tenaga 

kerja berkualitas, berkompeten, handal, memiliki semangat kerja yang tinggi 

untuk mencapai suatu tujuan yang bermuara pada prestasi kerja.  

Penilaian prestasi kerja menurut Hasibuan (2011:87) adalah suatu proses 

yang bertujuan untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta 
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menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Pada umumnya orang-orang yang 

berkecimpung dalam manajemen sumber daya manusia sependapat bahwa 

penilaian prestasi kerja para pegawai merupakan bagian penting dari seluruh 

proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja 

yang rasional dan diterapkan secara obyektif terlihat paling sedikit pada dua 

kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan dan kepentingan 

organisasi.  

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi 

organisasi dan individu adalah kinerja melalui pengaruh motivasi. Motivasi 

merupakan suatu faktor yang sangat penting untuk perkembangan perusahaan, 

baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Motivasi adalah suatu dorongan 

yang dilakukan agar seseorang itu dapat melakukan suatu pekerjaan atau tindakan 

sesuai dengan yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Teori Mc.Clelland, kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak 

yang memotivasi semangat kerja seseorang. Karena itu kebutuhan akan prestasi 

ini mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan 

semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja 

yang optimal.  

Menurut Handoko (2003:251) motivasi sangat penting karena motivasi 

merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara perilaku 

manusia untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya. 

Usaha merupakan ketentuan yang ditimbulkan oleh motivasi yang ada didalam 

diri seseorang, sementara kemampuan mencerminkan keterampilan, informasi, 
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bakat yang dimiliki oleh individu. Motivasi dapat juga dirumuskan sebagai suatu 

kekuatan atau energi yang menggerakkan tingkah laku seseorang untuk 

beraktivitas, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Kondisi intrinsik dimana 

kekuatan ini mempengaruhi pribadi dengan menentukan berbagai pandangan, 

yang menurut pikiran untuk memimpin tingkah laku dalam situasi yang khusus. 

Teori kepentingan dipandang sebagai suatu bentuk dari motivasi internal karena 

keinginan dan kepentingan seseorang individu berada pada diri sendiri demi 

pencapaian sebuah prestasi.  

Motivasi yang baik dan bijak yang ditanamkan atasan dapat berpengaruh 

pada tingkat kesejahteraan perusahaan dan karyawan. Dimana motivasi dijadikan 

tolak ukur demi pencapaian tujuan perusahaan dan karyawan. Manajer yang dapat 

melihat motivasi sebagai sistem yang mencakup sifat-sifat individu, pekerjaan, 

situasi kerja, dan memahami hubungan antara intensif, motivasi, dan produktivitas 

mereka akan mampu memperkirakan perilaku karyawan. Dampak motivasi yang 

bekerja dengan baik akan menghasilkan prestasi kerja yang baik. 

Untuk mengembangkan usahanya di Indonesia perusahaan Acer banyak 

membuka gerai-gerai resmi Acer di seluruh Indonesia, salah satunya perusahaan 

Acer yang ada di Malang yang didirikan pada tahun 2007 dengan nama Acer 

Point Malang. Acer Point yang ada di Malang merupakan provider resmi Acer 

yang berfungsi memberikan pelayanan bagi pelanggan Acer yang ada di daerah 

Malang. Produk Acer antara lain adalah Notebook, PC, LCD Monitor, DLP Projector 

dan Tablet PC. Acer Point Malang juga membuka showroom yang letaknya di 

MATOS (Malang Town Square) tepatnya di lantai 1. 
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Pada tahun 2012 Acer Center Malang mengalami perkembangan, hal 

tersebut ditandai dari berubahnya Acer Point Malang menjadi Acer Center 

Malang atas dasar pengembangan pemasaran. Ini menunjukkan bahwa dukungan 

dari pihak karyawan atas prestasi kerja sehingga mampu meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Melihat kondisi ini dapat dikatakan prestasi kerja 

karyawan relatif baik dan tentunya kenaikan ini dipengaruhi oleh banyak faktor 

dimana mungkin salah satunya adalah faktor motivasi kerja yaitu berupa motivasi 

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas 

tentang motivasi intrinsik, penelitian ini didukung dengan peneliti sebelumnya 

dimana hasil peneliti sebelumnya diketahui bahwa motivasi intrinsik memiliki 

pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik lebih berpengaruh untuk memunculkan sebuah perilaku tertentu 

lantaran motivasi ini berasal dari dalam diri, sehingga mempunyai kecenderungan 

yang lebih kuat dan tahan lama. Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, ketika 

sumber motivasi itu sudah hilang atau berkurang nilainya maka perilaku yang 

diharapkan tidak akan muncul. 

Acer Center Malang juga bekerjasama dengan beberapa Perusahaan 

Leasing diantaranya: FIF (Federal International Finance), Adira, Kreditplus. 

Perusahaan Leasing merupakan perusahaan pembiayaan, biasanya untuk produk 

otomotif (mobil dan motor) atau  produk barang-barang elektronik. Yang mana 

perusahaan leasing ini bisa membantu calon pembeli untuk memngambilkan 

barang dari Acer Center Malang terlebih dahulu secara cash dari pihak leasing, 

kemudian calon pembeli akan membayar secara kredit pada leasing. Calon 
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pembeli tidak mempunya hubungan dengan pihak Acer Center Malang melainkan 

hanya pada perusahaan leasing tersebut. 

Kerjasama terhadap perusahaan leasing memiliki manfaat yang cukup 

besar bagi acer Center Malang. Tentunya Acer Center Malang berusaha sebaik-

baiknya untuk menjaga kepercayaan tersebut sebagai perusahaan yang kompeten 

dan profesional dibidangnya. Namun dari pihak karyawan Acer Center Malang 

menyadari jika organisasinya juga tidak sempurna, dengan adanya complaint dari 

beberapa client terhadap layanan Acer Center Malang. Misalnya pihak leasing 

mengajukan pengambilan beberapa barang atas permintaan calon pembeli tetapi 

pihak Acer Center Malang kurang cepat dalam merespon, sehinggga yang tadinya 

transaksi barang diperkirakan satu hari sudah selesai dengan kurangnya respon 

transaksi barang bisa sampai dua hari bahkan sampai tiga hari baru selesai, yang 

mana akan mengakibatkan calon pembeli yang menggunakan jasa leaseng 

tersebut sedikit kecewa sehingga berdampak pada Acer Center Malang. 

(Wawancara dengan salah seorang karyawan Acer Center Malang, 13 juli 2012). 

Dari hasil pengamatan peneliti, di Acer Center Malang , datangnya komplain dari 

client sering berpangkal pada missed communication dalam internal perusahaan 

itu sendiri. Penyelesaianpun hanya difokuskan pada permasalahan client saja. 

Sehingga client tetap berpendapat bahwa perusahaan Acer Center Malang 

bertanggung jawab dan image perusahaan tetap terjaga tanpa ada penyelesaian 

pada masalah yang terjadi di dalam perusahaan. 

Kasus lain yang dijumpai pada Acer Center Malang yaitu seringnya keluar 

dan masuk perusahaan. Dapat dilihat di dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2011 
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ada 4 karyawan yang mengundurkan diri untuk keluar perusahaan, dan terulang 

kembali adanya pengunduran diri yaitu pada tahun 2012 sebanyak 3 karyawan. 

akibatya Acer Center Malang harus mencari kembali karyawan baru untuk 

menutupi karyawan-karyawan sebelumya yang telah keluar dari perusahaan. 

Dengan adanya hal tersebut diduga menyebabkan perusahaan mengalami 

gangguan dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga hal ini bisa berdampak pada 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan. Hal ini mengindikasikan 

ketidakstabilan dalam mengelola sumber daya manusia yaitu rendahnya loyalitas 

kerja karyawan kepada perusahaan yang menyebabkan karyawan berhenti bekerja 

pada Acer Center Malang. 

Peneliti juga melakukan wawancara pada beberapa karyawan Acer Center 

Malang, didapatkan hasilnya mereka tidak puas dengan pekerjaan terutama jika 

timbul complaint dari client yang mengakibatkan citra perusahaan memburuk dan 

timbul teguran dari atasan bahkan kantor Acer center pusat, ataupun adanya 

kesimpang siuran informasi mengenai kebijakan baru perusahaan yang terlambat 

atau tidak jelas penerapannya.  

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Prestasi Kerja Karyawan 

Pada Acer Center Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu tahapan yang harus dilakukan dalam 

sebuah penelitian. Tanpa perumusan masalah yang jelas maka sebuah penelitian 
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akan sia-sia karena hasil yang akan diperoleh tidak akan jelas maksud dan 

tujuannya.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya maka dirumuskan 

masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana motivasi intrinsik karyawan pada Acer Center Malang? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan pada Acer Center Malang? 

3. Apakah motivasi intrinsik yang terdiri dari prestasi, pengakuan, pekerjaan itu 

sendiri, tanggung jawab dan pengembangan potensi individu berpengaruh 

positif dan segnifikan terhadap prestasi kerja karyawan pada Acer Center 

Malang? 

4. Diantara variabel prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab 

dan pengembangan potensi individu mana yang paling berpengaruh terhadap 

prestasi kerja? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dengan rumusan masalah yang telah diuraikan batasan masalah dimaksudkan 

agar penelitian ini lebih berfokus dan terarah serta tidak menyimpang dari perumusan 

masalah yang ada. Maka penulis membatasi penelitian ini pada pengaruh motivasi 

intrinsik terhadap prestasi kerja karyawan pada Acer Center Malang bagian 

pemasaran dengan menggunakan teori dari frederick Herzberg tentang motivation 

factors. 

Variable-variabel yang dianalisis adalah : 

X1 = Prestasi (Achievement) 
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X2 = Pengakuan (Recognition) 

X3 = Pekerjaan itu sendiri (The work it self) 

X4 = Tanggung jawab (Responsibility) 

X5 = Pengembangan potensi individu (Advancement) 

Y   = Prestasi kerja 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan motivasi intrinsik karyawan pada Acer Center 

Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan prestasi kerja karyawan pada Acer Center Malang. 

c. Untuk menganalisis apakah motivasi intrinsik yang terdiri dari prestasi, 

pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan 

potensi individu berpengaruh positif dan segnifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan pada Acer Center Malang. 

d. Untuk mengetahui diantara variabel prestasi, pengakuan, pekerjaan itu 

sendiri, tanggung jawab dan pengembangan potensi individu yang paling 

berpengaruh terhadap prestasi kerja. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Perusahaan 
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Sebagai bahan masukan Acer Center Malang dalam hal memotivasi dan 

meningkatkan prestasi kerja karyawan. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam 

melakukan penelitian untuk dimasa yang akan datang. 


