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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Penelitian 

Pengukuran prestasi kerja karyawan adalah suatu proses 

mengkuantifikasikan secara akurat dan valid tingkat efisiensi dan efektivitas 

suatu kegiatan yang telah terealisasi dan membandingkannya dengan tingkat 

prestasi yang direncanakan. Untuk itu seorang atasan perlu mempunyai 

ukuran prestasi kerja para karyawan supaya tidak timbul suatu masalah. 

Informasi tentang prestasi kerja karyawan juga diperlukan pula bila suatu saat 

atasan ingin mengubah sistem yang ada. Kita sering terjebak untuk menilai 

seorang karyawan berprestasi kerja buruk, padahal sistem atau peralatan 

Pengukuran prestasi kerja karyawan adalah suatu proses mengkuantifikasikan 

secara akurat dan valid tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan yang 

telah terealisasi dan membandingkannya dengan tingkat prestasi yang 

direncanakan. Untuk itu seorang atasan perlu mempunyai ukuran prestasi 

kerja para karyawan supaya tidak timbul suatu masalah. Informasi tentang 

prestasi kerja karyawan juga diperlukan pula bila suatu saat atasan ingin 

mengubah sistem yang ada. Kita sering terjebak untuk menilai seorang 

karyawan berprestasi kerja buruk, padahal sistem atau peralatan yang 

digunakanlah yang tidak memenuhi syarat. 

Agar karyawan dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri 

seorang karyawan harus ditumbuhkan motivasi bekerja untuk meraih segala 

sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua 



2 

 

 

 

pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat selesai. 

Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan suatu 

prestasi kerja karyawan yang baik. 

Pada dasarnya setiap perusahaan maupun instansi dalam menjalankan 

usahanya mempunyai tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan 

dimana ini tidak terlepas dari peran Sumber Daya Manusia yang terlibat 

langsung di dalam kegiatan usaha. Karyawan merupakan aset utama 

organisasi dan mempunyai peran yang strategis di dalam organisasi yaitu 

sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas organisasi. Demi 

tercapainya tujuan organisasi, karyawan memerlukan motivasi untuk bekerja 

lebih rajin. Dengan motivasi kerja yang tinggi, karyawan akan bekerja lebih 

giat dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan motivasi kerja 

yang rendah karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah menyerah, 

dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan kurang memiliki 

informasi yang jelas apakah pekerjaan mereka memiliki dampak positif 

terhadap para penerima manfaatnya yaitu individu atau kelompok yang 

dilayani organisasi. Signifikansi tugas seringkali tidak pasti di organisasi - 

organisasi karena beberapa alasan. Pertama, Karyawan di organisasi sering 

menemui prasangka buruk, yang bisa menghalangi mereka untuk merasa 

bahwa mereka telah mencapai tujuan – tujuan dan membuat mereka ragu 

apakah misi mereka. 

Mengatur karyawan merupakan hal yang sulit  karena karyawan 

mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang 
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heterogen yang dibawanya ke dalam organisasi. Kondisi inilah yang membuat 

permasalahan mengenai Sumber Daya Manusia dari waktu ke waktu tidak 

berubah, sumber daya mempunyai peranan penting karena manusia atau 

tenaga kerja adalah merupakan faktor penggerak sebagai perencanaan, pelaku 

dan penentu tujuan organisasi.  

Motivasi kerja ini penting bagi tinggi rendahnya kinerja  

perusahaan.Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja sama 

bagi kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan 

tercapai, sebaliknya apabila terdapat motivasi yang tinggi dari karyawan 

maka hal ini merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya (Gitosudarmo,2001) 

Oleh karena itu Manajemen PT. GANDUM MALANG, membutuhkan 

motivasi yang tinggi kepada karyawan guna melaksanakan tugas-tugasnya.  

PT. GANDUM MALANG memiliki banyak perusahaan pesaing di bidang 

rokok oleh karna itu PT. GANDUM MALANG sangat memerlukan sumber 

daya manusia yang berkualitas dan bersungguh–sungguh dalam bekerja 

sehingga mampu untuk menghadapi pesaing. Karyawan PT. GANDUM 

MALANG harus memiliki motivasi yang tinggi supaya memiliki kualitas, 

kuantitas, dan prestasi yang baik sehingga dapat menjadi andalan bagi 

perusahaan, dengan memiliki motivasi yang tinggi karyawan harus memiliki 

daya dorong berupa pemenuhan tiga kebutuhan utama yaitu eksintensi, 

hubungan, dan pertumbuhan. Fenomena yang terjadi pada karyawan PT. 

GANDUM MALANG yang berhubungan dengan kebutuhan eksistensi 
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adalah upah yang diberikan memang sudah memenuhi UMR yang berkisar 

antara Rp.1.343.000, tetapi masih ada beberapa karyawan yang 

mempersalahkan upah yang diberikan, mereka merasa upah yang diberikan 

hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari padahal mereka ingin 

menyisihkan uangnya untuk ditabung. Komisi diberikan apabila karyawan 

sudah memenuhi target yang ditentukan perusahaan. Ada beberapa karyawan 

mengeluh masalah jaminan kesehatan karena jaminan kesehatan yang 

diberikan oleh perusahaan hanya 50% dari biaya berobat, sedangkan 

karyawan menginginkan diberikan 100%. Permasalahan yang berhubungan 

dengan kebutuhan hubungan adalah dilihat dari hubungan yang terjadi antara 

sesama karyawan berjalan baik dan tidak perna terjadi konflik namun 

hubungan antara karyawan dan atasan kurang harmonis dikarenakan sering 

terjadi perbedaan pendapat. Permasalahan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pertumbuhan adalah penghargaan diberikan kepada karyawan 

yang berprestasi tinggi dalam melakukan pekerjaan. Ada beberapa karyawan 

yang mengeluhkan masalah pengembangan diri karena perusahaan hanya 

mengadakan seminar setahun sekali untuk pengembangan diri karyawan, 

sedangkan karyawan menginginkan diadakan seminar paling tidak 3 bulan 

sekali agar dapat meningkatkan pengembangan diri karyawan.  

Fenomena yang terjadi di PT. GANDUM MALANG berkaitan dengan 

masalah kebutuhan eksintensi, hubungan, dan pertumbuhan maka prestasi 

kerja karyawan menurun. Setiap bulannya masih ada karyawan yang tidak 
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masuk kerja tanpa keterangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat ketidak 

hadiran karyawan dalam 4 bulan terahir 2013 berikut tabel.  

      Tabel 1.1 

Jumlah ketidak hadiran karyawan ( tahun 2013) 

Bulan Jumlah 

karyawan 

(orang) 

Jumlah hari 

kerja sebulan 

(hari) 

Jumlah hari kerja 

(jumlah karyawan 

X jumlah hari 

kerja bulan) 

Jumlah hadir 

(hari) 

Selisi 

jumlah 

hari kerja, 

jumlah 

hari hadir 

(hari) 

% 

jumlah 

ketidak 

hadiran  

(hari) 

Januari 180 27 4860 4381 479 9 

Februari 180 24 4320 3660 330 6 

Maret 180 26 4680 4280 400 7 

April 180 26 4680 4280 400 7 

Sumber : PT. GANDUM MALANG 

Dari  tabel diatas  dapat diketahui bahwa rata – rata terjadi peningkatan 

absensi karyawan tiap bulannya. Sehingga proses pencapaian dari tujuan 

perusahaan terhambat. Hal ini menyebabkan pekerjaan tidak selesai dalam 

waktu yang ditentukan selama 1bulan, sehingga kinerja karyawan menurun, 

kondisi tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap pestasi kerja 

yang telah dicapai karyawan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diangkat judul “ Pengaruh 

Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan  PT. GANDUM MALANG 
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B. Rumusan Masalah  

Motivasi kerja yang baik mencerminkan kondisi yang dapat mendorong 

karyawan untuk berprestasi dalam bekerja lebih baik lagi, dari latar belakang 

masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik suatu rumusan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan harian PT. GANDUM MALANG ? 

2. Bagaimana prestasi kerja karyawan harian PT. GANDUM MALANG ? 

3. Apakah  motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan harian PT. GANDUM MALANG ? 

4. Manakah yang paling berpengaruh antara kebutuhan eksistensi, kebutuhan 

hubungan, kebutuhan pertumbuhan terhadap prestasi kerja ? 

C. Batasan Masalah 

Sesuai  dengan masalah yang dirumuskan peneliti dan pembahasan 

tidak meluas dan terfokus pada permasalahan, maka perlu membatasi 

permasalahan yang ada. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Ruang lingkup pembahasan di titik beratkan pada teori motivasi teori ERG 

Clayton AIderfer yaitu eksistensi,kebutuhan,dan pertumbuhan.  

2. Untuk indikator Prestasi dalam penelitian ini meliputi kualitas, kuantitas 

dan ketepatan waktu dalam bekerja hal tersebut sesuai dengan teori 

menurut Handoko (2003:196). 
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3. Dalam penelitian ini penulis hanya terfokus membahas motivasi yang 

diberikan kepada karyawan  PT. GANDUM MALANG yang bekerja 

pada bagian presbal. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,maka tujuan dari 

penelitian ini adalah. 

1. .Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan di PT. GANDUM 

MALANG.   

2. Untuk mendiskripsikan prestasi kerja karyawan harian PT. GANDUM 

MALANG.   

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja PT. 

GANDUM MALANG.  

4. Untuk mengetahui antara kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, 

kebutuhan pertumbuhan yang paling berpengaruh terhadap prestasi kerja 

karyawan harian PT. GANDUM MALANG. 

 E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan  

Diharapkan hasil yang diperoleh dari penelitian dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pertimbangan terutama dalam meningkatkan 

prestasi melalui motivasi kerja. 
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2. Bagi pihak lain. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

pengetahuan, dan referensi penelitian lebih lanjut bagi penulis lain yang 

tertarik pada bidang yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


