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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam persaingan yang kompleks di era globalisasi suatu organisasi 

akan sangat tergantung terhadap sumber daya yang di milikinya, produktifitas 

sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu perusahaan 

untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Tanpa dukungan tenaga kerja 

yang berkualitas, kinerja dan faktor-faktor produksi lainya tidak akan 

berfungsi secara optimal. Sehingga di harapkan perusahaan mampu 

memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan dengan baik.  Sumber 

daya manusia berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

secara optimal. Karena demikian di harapkan perusahaan mampu 

memperhatikan kebutuhan karyawan dengan baik. Salah satu cara yang dapat 

di lakukan oleh pimpinan adalah dengan memberikan motivasi kepada 

karyawan perusahaannya. 

Faktor sumber daya manusia disini merupakan unsur yang terpenting, 

paling utama dan paling menentukan bagi kelancaran jalanya administrasi 

serta manajemen perusahaan. Karena itu soal-soal yang berhubungan dengan 

konsepsi motivasi perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari 

pimpinan demi tercapainya tujuan perusahaan. Setiap perusahaan dalam 

melaksanakan setiap kegiatanya selalu ingin mencapai salah satu tujuan 
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perusahaan yaitu mencari laba maksimum demi kelancaran dan kemajuan 

usahanya.  

Keberhasilan suatu perusahaan akan tercapai apabila sumber daya 

manusia yang di miliki oleh perusahaan mencapai kualitas kinerja yang baik. 

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja memiliki peran penting yang bisa 

menentukan tercapainya tujuan perusahaan, karena faktor tenaga kerja 

merupakan hal yang utama dalam segala kegiatan perusahaan. Agar 

perusahaan bisa mencapai tujuanya, pihak perusahaan tidak hanya dapat 

meminta para karyawan untuk memenuhi kewajibannya, tetapi juga harus 

memperhatikan hak para karyawan melalui pemberian motivasi.  

Salah satu kebijaksanaan yang harus di perhatikan oleh perusahaan 

terutama pemimpin adalah masalah motivasi, karena sarana yang tepat untuk 

mendorong karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah di 

bebankan. Dorongan motivasi yang positif adalah sarana untuk menumbuhkan 

rasa tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan sehingga kinerja karyawan 

bisa menjadi lebih baik atau meningkat. Sedangkan dorongan negatif seperti 

kurangnya pemberian motivasi, kurangnya pengawasan maka kinerja 

karyawan tidak akan meningkat malah bisa juga semakin memburuk. Motivasi 

kerja dari karyawan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

melaksanakan pekerjaan. Hal ini di sebabkan karena meningkatnya kinerja 

karyawan di tentukan oleh kemauan dan keinginan karyawan untuk berbuat 

yang baik. 
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Pengaruh motivasi dapat dirasakan secara nyata, hal ini dapat di lihat 

dari pelaksanaan kerja. Motivasi mendorong karyawan untuk menimbulkan 

perasaan tanggung jawab terhadap perusahaan dalam rangka untuk mencapai 

tujuan yang telah di rencanakan. Dengan adanya perhatian dari pimpinan 

maka kinerja karyawan akan lebih baik karena kebutuhannya terpenuhi. Islam 

mendorong umatnya untuk memberikan motiovasi bagi karyawanya dalam 

,menjalankan tugas mereka, kinerja dan upaya mereka harus di akui, dan 

mereka harus di muliakan jika memang mereka dapat bekerja dengan baik. 

Peristiwa yang sering terjadi pada perusahaan adalah masalah 

motivasi, yaitu adanya dorongan untuk bekerja secara maksimal di 

perusahaan, dimana peran dari perusahaan juga mendukung pendukung atas 

motivasi yang dilakukan para karyawan di perusahaan. Apabila masalah-

masalah perusahaan tersebut dapat terselesaikan maka akan berdampak positif 

pada perusahaan karena motivasi sangat berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Oleh karena itu pemantuan terhadap karyawan untuk memenuhi 

kebutuhan karyawan sangat di perusahaan, sehingga perusahaan dan karyawan 

bisa saling menguntungkan. Kenyataan tersebut dapat menunjukkan adanya 

keterkaitan antara pemberian motivasi dengan upaya perusahaan untuk 

memaksimalkan kinerja para karyawan. 

UD. JAYADI adalah perusahaan yang bergerak pada industri makanan 

yaitu makanan  ringan seperti keripik buah, keripik tempe, oleh-oleh khas 

Kota Batu. Karena semua pekerjaan di lakukan oleh tenaga manusia maka 

untuk memperoleh kinerja yang baik perusahaan harus memperhatikan 
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kebutuhan manusia. Dengan memperhatikan kebutuhan manusia maka di 

terapkan faktor motivator perusahaan yang mendukung karyawan untuk 

berprestasi dengan pemberian penghargaan kepada karyawan yang 

berprestasi,dengan cara memberikan karyawan perasaan nilai dan harga diri, 

selain itu karyawan juga harus kreatif, menyenangi pekerjaan dengan rasa 

tanggung jawab untuk tercapainya kinerja yang baik.  

Sedangkan penerapan faktor hygiene perusahaan memberikan gaji 

yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan serta selalu 

memperhatikan kondisi karyawan seperti kesehatan, keamanan dan 

kenyamanan di tempat kerja sehingga karyawan meiliki kepuasan kerja. 

Dengan demikian dapat di sadari bahwa motivasi sangat penting untuk 

meningkatkan kinerja karyawan melalui semangat kerja yang efektif. Oleh 

karena itu penting sekali perhatian perusahaan terhadap motivasi yang di 

berikan kepada karyawan. Apabila motivasi di berikan secara benar dan tepat 

maka karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja dan kinerjanya bisa 

meningkat, sedangkan apabila motivasi yang di berikan tidak tepat maka bisa 

mengakibatkan menurunnya kinerja karyawan. 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian kinerja selama ini menunjukkan 

bahwa selama ini para karyawan belum mampu memenuhi target produksi 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kondisi tersebut dapat dibuktikan 

dengan perbandingan target dan realisasi produksi yang telah dihasilkan oleh 

karyawan tahun 2011, yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 
Target dan Realisasi Produksi 

Pada UD. Jayadi, Batu-Jatim  Tahun 2011 (Dalam Kwintal) 
No. Triwulan Target Realisasi Selisih 

Jumlah % 
1 I 400 352 48 12% 
2 II 400 355 45 11,25% 
3 III 400 378 22 5,5% 
4 IV 400 385 15 3,75% 

Sumber: UD.JAYADI  Batu - Jatim 
 

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa selama tahun 2011 

menunjukkan bahwa  para karyawan belum mampu memenuhi target produksi 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ketidakmampuan para karyawan 

dalam memenuhi target produksi tersebut menunjukkan belum maksimalnya 

motivasi para karyawan dalam bekerja di perusahaan. Menurunnya motivasi 

kerja para karyawan menjadikan upaya pencapaian target kerja belum mampu 

sepunuhnya tercapai. Apabila dikaitkan dengan upaya perusahaan untuk 

memotivasi kerja para karyawan, menunjukkan bahwa selama ini bentuk-

bentuk motivasi yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan 

karyawan. Bentuk motivasi yang diberikan kepada para karyawan yaitu 

selama ini perusahaan memberikan berbagai fasilitas terkait jaminan 

kesejahteraan para karyawan, dimana total upah yang diberikan selalu 

melebihi dari total UMR yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Batu, 

dimana setiap bulan total upah yang diberikan yaitu lebih dari Rp. 1.250.000,- 

dan jumlah tersebut masih bertambah apabila jumah produksi yang dihasilkan 

lebih besar. 

Apabila terjadi permasalahan antar karyawan diperusahaan maka pihak 

manajemen atau pimpinan selalu berupaya untuk ikut serta mencari jalan 

keluar yang terbaik sehingga tidak terdapat karyawan yang dirugikan. Namun 
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demikian selama ini perusahaan tidak melakukan pembagian pekerjaan secara 

khusus kepada karyawan namun demikian seluruh pekerjaan yang ada 

diperusahaan menjadi tanggungjawab semua karyawan. Upaya tersebut 

dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan atau motivasi kepada 

para karyawan sehingga dapat bekerja secara maksimal. Beberapa kondisi 

yang terdapat diperusahaan tersebut secara langsung dapat menjadi perhatian 

pemilik perusahaan selalu memenuhi segala bentuk kebutuhan para karyawan 

sehingga dapat meningkatkan motivasi para karyawan dalam bekerja di 

perusahaan. Dari pertimbangan di atas penulis mengambil tema “Pengaruh 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada UD. Jayadi, Batu-Jatim”     

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah yang 

di kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi karyawan pada UD.JAYADI  Batu - Jatim? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada UD.JAYADI  Batu - Jatim? 

3. Apakah faktor motivator dan faktor hygiene berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada UD.JAYADI Batu - Jatim ? 

4. Faktor apakah yang mempuyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan pada UD.JAYADI Batu - Jatim ? 

C.   Pembatasan Masalah 

Penulis memfokuskan penelitian ini membahas tentang pengaruh 

motivasi terhadap kinerja karyawan pada UD.JAYADI Batu – Jatim, dan teori 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori dua faktor yaitu Teori 

Herzberg’s yang meliputi faktor motivator dan hygiene. 
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D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat motivasi karyawan pada UD.JAYADI  

Batu – Jatim. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan pada UD.JAYADI  Batu 

– Jatim. 

3. Untuk menguji faktor motivator dan faktor hygiene berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan pada UD.JAYADI Batu – Jatim. 

4. Untuk menguji faktor yang mempuyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan pada UD.JAYADI Batu – Jatim. 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan informasi, evaluasi dan masukan khususnya bagi 

perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja 

karyawan serta dapat memberikan saran guna mengambil langkah-langkah 

lanjut demi tercapainya tujuan perusahaan. 

2. Bagi pihak lain 

Penelitian ini bisa di gunakan sebagai acuan pengembangan ilmu, yaitu 

dapat di jadikan bahan pengkajian lebih lanjut bagi penelitian dan 

pengembangan ilmu SDM 


