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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

         Pada era globalisasi saat ini, sumber daya manusia memiliki 

peranan yang sangat penting dalam menentukan maju dan mundurnya suatu 

perusahaan. Sumber daya manusia merupakan suatu aspek yang diperlukan 

dan dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan tersebut. Sebab kunci sukses suatu perusahaan bukan hanya pada 

keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja. Tapi faktor manusia 

merupakan faktor yang terpenting pula. (J. Ravianto, 1986). 

 Perusahaan harus mampu meningkatkan kemampuan dan kinerja  

karyawan mereka dalam memenuhi harapan dari konsumen. Sektor 

pendidikan adalah salah satu sektor terpenting dalam meningkatkan Sumber 

Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan hak dasar dan wajib yang 

harus diperoleh dan dimiliki oleh seseorang sebagai bekal kehidupannya 

kelak. Dalam dunia pendidikan buku sebagai salah satu media sarana dan 

prasarana dalam menunjang dan memajukan tingkat pengetahuan serta 

wawasan seseorang. 

 Motivasi dan kemampuan kerja yang baik dapat juga menunjang 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. (Keith Davis, 

1964). Karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan dituntut memiliki 

motivasi dan juga integritas yang tinggi dan juga loyal pada perusahaan. 

Perusahaan membutuhkan dan juga memerlukan karyawan yang memiliki 
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motivasi serta kemampuan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan dan juga tentunya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

tempat karyawan bekerja. 

         Dalam hal ini, kemampuan memberikan peranan yang sangat tinggi 

dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Motivasi 

merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Motivasi sendiri 

merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau 

mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai suatu rencana 

atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan dalam 

hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya 

suatu tujuan. 

         Dengan adanya motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong 

untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena 

meyakini dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan 

berbagai sasarannya, kepentingan-kepentingan pribadi para anggota 

organisasi tersebut akan tercakup pula. Dengan motivasi yang tinggi maka 

akan menciptakan sebuah kemampuan yang tinggi pula.  

 Kemampuan karyawan adalah merupakan suatu kesanggupan 

karyawan dalam melaksanakan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

oleh perusahaan. Perusahaan CV.Cahaya Mas yang berdiri sejak tahun 1997. 

Konsep dasar berdirinya, yaitu sebagai tempat pendistribusian buku dan 

kertas merek “ Sinar Dunia “ yang diproduksi PT. Tjiwi Kimia Mojokerto 
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dimana untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat pendistribusian buku 

dan kertas di wilayah Malang, Blitar, Pandaan, dan Pasuruan.  

         Seiring berjalannya waktu, CV. Cahaya Mas tentunya memiliki 

pesaing dalam hal pendistribusian buku, yaitu buku tulis merek “ kiky “ yang 

diproduksi oleh PT. Solo Murni. Pada CV. Cahaya Mas Malang dalam 

memberikan motivasi kepada karyawan terbagi kedalam beberapa kategori 

menurut Maslow yang pertama berdasarkan kebutuhan fisiologis dimana 

kebutuhan akan rasa sandang, pangan, dan perumahan tercukupi dan 

terpenuhi dengan adanya pemberian gaji kepada karyawan.  

          Kebutuhan akan keamanan terjamin dengan adanya jaminan sosial 

dan kesehatan yang diberikan bagi karyawan yang mengalami kecelakaan 

kerja. Kebutuhan akan rasa sosial dimana terciptanya hubungan persahabatan 

yang baik antar karyawan. Kebutuhan penghargaan yang diberikan berupa 

peningkatan bonus tahunan demi memotivasi karyawan dalam bekerja. 

Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui pengembangan diri  karyawan untuk 

menjadi potensial dalam bekerja. 

 Kemampuan karyawan marketing dalam bertugas yaitu 

menanamkan image kepada pelanggan atas produk mereka, membantu 

meninjau barang-barang apa yang sudah waktunya di order, serta survey 

pasar kompetitor. Kinerja karyawan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 

kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Dari segi kuantitas kinerja yang 

dicapai menurun karena kesulitan menjual barang pada saat Idul fitri dan 

Natal, produk yang slow moving karena harga dirasa konsumen terlalu mahal 
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( karena dianggap barang yang kurang penting ), dan belum bisa menguasai 

pasar seratus persen. 

 Dari segi kualitas, adanya pelayanan yang tidak berimbang antara 

marketing yang satu dengan yang lain, masih ada yang menunggu teman 

apabila ada kendala di lapangan. Dari segi ketepatan waktu diantaranya yaitu 

tidak bisa tepat 100% (75%) dalam pendistribusian barang kepada pelanggan 

karena armada yang terbatas, pengiriman dari pabrik belum bisa diprediksi 

kedatangannya sehingga barang pesanan kita belum pasti datang, serta stok 

barang pabrik kosong. 

          Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul“ Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Terhadap Kinerja 

Karyawan“ ( Studi pada karyawan CV. Cahaya Mas Malang ). 

 

B. Rumusan Masalah 

1) Bagaimanakah motivasi, kemampuan dan kinerja karyawan pada CV. 

Cahaya Mas Malang ? 

2) Apakah motivasi dan kemampuan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Cahaya Mas Malang ? 

3) Dari variabel motivasi dan kemampuan, variabel manakah yang paling 

berpengaruh  terhadap kinerja karyawan CV. Cahaya Mas Malang ?  
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C. Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mendeskripsikan motivasi dan  kemampuan terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Cahaya Mas Malang 

2) Untuk menguji motivasi dan kemampuan terhadap kinerja karyawan 

pada CV. Cahaya Mas Malang 

3) Untuk melihat diantara variabel motivasi dan kemampuan yang lebih 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Cahaya Mas Malang 

 

D. Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh penulis 

sebagai berikut: 

1) Bagi Perusahaan 

              Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan langkah yang tepat 

terutama dalam bidang personalia yang berkaitan dengan motivasi dan 

kemampuan dengan kinerja karyawan. 

2) Bagi Peneliti Lain 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan 

juga acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan 

yang sama terkait dengan motivasi dan kinerja karyawan. 
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E. Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang dimaksudkan agar penelitian ini lebih berfokus dan 

terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis 

membatasi penelitian ini pada motivasi teori Abraham Maslow, kemampuan 

teori Robbins dan kinerja teori Agus Dharma. 

 


