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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk 

menyediakan barang atau jasa agar dapat melayani permintaan konsumen akan 

kebutuhan. Dalam melaksanakan proses produksinya, suatu perusahaan 

membutuhkan faktor-faktor produksi yang menunjang tercapainya tujuan 

perusahaan, diantaranya yaitu; bahan baku, modal, mesin, dan manusia. Faktor 

manusia memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan proses 

produksi, oleh karena itu pihak perusahaan harus selalu memperhatikan faktor 

manusia atau tenaga kerja tersebut dengan baik. Faktor tenaga kerja tersebut 

merupakan suatu faktor yang dapat menentukan keberhasilan perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Manusia sebagai tenaga kerja merupakan aset yang tidak dapat dinilai. 

Tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan sangat tergantung pada aset 

tersebut. Dalam dunia usaha yang semakin berkembang ini, perusahaan 

membutuhkan karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan efisien agar 

produktivitas kerja dapat tercapai. produktivitas sendiri merupakan sikap 

mental yang selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa suatu 

kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih 

baik dari hari ini. Di bidang industri, produktivitas kerja mempunyai arti 
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ukuran yang relatif, sebagai ukuran yaitu seberapa baik kita menggunakan 

sumber daya dalam mencapai hasil yang diinginkan. 

Menurut Darma yang dikutip oleh Supriyanto dan machfudz; Untuk 

mengetahui tinggi rendahnya produktivitas kerja seseorang, maka diperlukan 

cara pengukuran, yaitu: kuantitas atau jumlah yang harus dihasilkan, kualitas 

atau mutu yang dihasilkan, dan ketepatan waktu sesuai tidaknya dengan waktu 

yang direncanakan. Untuk itu seorang pemimpin harus selalu mengawasi dan 

memperhatikan para karyawannya dalam bekerja agar produktivitas kerja dapat 

terus meningkat. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya 

produktivitas kerja karyawan adalah motivasi kerja. Motivasi kerja sendiri 

merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah 

atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Untuk itu 

perusahaan harus berupaya untuk meningkatkan motivasi kerja para 

karyawannya dengan cara memenuhi kebutuhannya, jika menginginkan tujuan 

perusahaannya dapat tercapai. Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi dari 

para karyawan diharapkan produktivitas kerja karyawan dapat meningkat. 

Karyawan dapat bekerja dengan baik dalam menghasilkan suatu barang 

apabila mereka mempunyai motivasi terhadap pekerjaan tersebut, oleh karena 

itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong perilaku 

seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu 

faktor yang mendorong aktivitas tersebut. faktor pendorong seseorang untuk 
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melakukan suatu aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta 

keinginan orang tersebut. Dorongan akan kebutuhan dalam diri seseorang itu 

meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi 

diri. Dengan demikian penting bagi perusahaan untuk mengetahui tingkat 

kebutuhan yang mendorong para karyawannya dalam bekerja agar dapat 

mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 

Home Industri kasur lantai Jelita merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha produksi kasur lantai yang ada di Bojonegoro, dimana 

dalam melakukan proses produksi peranan karyawan sangat menentukan 

kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Karyawan bagian produksi yang ada 

pada home industri kasur lantai jelita di Bojonegoro ini berjumlah 36 orang dan 

semuanya adalah perempuan. Dorongan mereka bekerja karena untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu penting sekali bagi perusahaan 

untuk mengetahui motivasi kerja para karyawannya. Apabila motivasi kerja 

diberikan sesuai tingkat kebutuhan, maka karyawan akan terdorong untuk 

pencapaian produktivitas kerja yang tinggi.  

Tingkat kebutuhan seseorang antara satu dengan yang lain berbeda-

beda, untuk itu penting bagi perusahaan untuk mengetahui dorongan kebutuhan 

apa sajakah yang memotivasi karyawan untuk bekerja, sehingga produktivitas 

kerja dapat tercapai. Salah satu teori yang menunjukkan bahwa seseorang 

bertingkah laku karena ingin memenuhi kebutuhan mereka adalah Teori 

Motivasi Maslow. Hirarki kebutuhan menurut Teori Maslow dalam 

Mangkunegara, (2012:63) adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 
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kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Berikut ini adalah data target dan realisasi hasil produksi home industri kasur 

lantai jelita di Bojonegoro. 

 

Tabel 1.1 

Permintaan dan Realisasi Produksi 

Home Industri Kasur Lantai Jelita 

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 

Permintaan 42300 42500 43000 43100 43200 

Realisasi 

produksi 

40984 41354 41703 42113 42479 

96,9% 97,3% 97% 97,7% 98,3% 

Selisih 

1316 1146 1297 987 721 

3,1%  2,7% 3% 2,3% 1,7% 

Sumber: Home Industri Kasur Lantai Jelita di Bojonegoro 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa permintaan produksi home 

industri kasur lantai jelita saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Hal ini dapat dilihat dari jumlah pesanan kasur lantai jelita yang semakin 

bertambah tiap tahunnya. pada tahun 2008 hanya mendistribusikan di sekitar 

Kabupaten Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Pada awal tahun 2010 perlahan 

tapi pasti home industri kasur lantai jelita di Bojonegoro telah mendistribusikan 

di berbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Kediri, Blitar, Tulung Agung, 

Ngawi, Nganjuk, Pacitan dan bahkan saat ini sampai ke pulau Madura, 

sehingga berpengaruh pada jumlah pesanan yang harus diproduksi. Semakin 

meluasnya jumlah pelanggan dikarenakan adanya kepercayaan yang diberikan 



5 
 

oleh para pelanggan yang tidak lepas dari kualitas barang yang tinggi. 

Karyawan dalam hal ketepatan waktu penyelesaian juga tinggi tetapi masih 

belum maksimal.  

Dari data tabel diatas juga terlihat bahwa  para karyawan belum secara 

maksimal dalam memenuhi permintaan produksi. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya realisasi produksi yang masih belum bisa memenuhi 

permintaan produksi tiap tahunnya, tetapi meskipun belum bisa memenuhi 

permintaan produksi, para karyawan terus mengalami peningkatan dalam 

pencapaian hasil.  Adapun motivasi kerja yang diberikan oleh pihak pengusaha 

home industri kasur lantai jelita yang ada di Bojonegoro ini adalah berupa 

pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis bagi para karyawan, yaitu dengan 

pemberian upah yang layak. Pemenuhan terhadap kebutuhan rasa aman yaitu 

dengan menyediakan tempat kerja yang aman dari keruntuhan, kebakaran, dan 

jaminan aman dari pemberhentian pekerjaan. 

Upaya lain yang dilakukan oleh pihak pengusaha home industri kasur 

lantai jelita dalam upaya memenuhi kebutuhan para karyawannya yaitu dengan 

membina hubungan yang baik antara karyawan dengan rekan kerja ataupun 

dengan pemilik usaha. Kebutuhan lain yang yang masih kurang terpenuhi oleh 

pihak pengusaha adalah kurang maksimalnya pemberian penghargaan bagi 

karyawan. Selain itu juga tidak adanya pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, 

hal tersebut bisa saja mengurangi motivasi kerja dari para karyawan untuk 

memenuhi permintaan produksi, sebab jika karyawan kurang dihargai atas 

prestasi kerjanya, mereka akan kurang termotivasi dalam mencapai 
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produktivitas kerja yang maksimal. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengadakan suatu penelitian skripsi dengan judul: “Pengaruh 

Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Home Industri 

Kasur Lantai Jelita di Bojonegoro.” 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah digunakan agar masalah lebih terarah. Rumusan 

masalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap masalah yang 

akan dipecahkan menjadi lebih jelas atau mudah dimengerti, sehingga dengan 

demikian diharapkan dapat mempermudah dalam pembahasan selanjutnya. 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan home industri kasur lantai jelita di 

Bojonegoro?  

2. Bagaimana produktivitas kerja karyawan home industri kasur lantai jelita di 

Bojonegoro? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang diteliti, 

sehingga masalah yang diteliti tidak meluas dan mempermudah penelitian 

dalam menganalisa permasalahan. Adapun batasan masalahnya yaitu teori 

motivasi Abraham maslow, sedangkan objek penelitiannya yaitu semua 

karyawan bagian produksi pada home industri kasur lantai jelita di Bojonegoro. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan home industri kasur lantai 

Jelita di Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui produktivitas kerja karyawan home industri kasur lantai 

Jelita di Bojonegoro. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi 

kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada home industri kasur 

lantai Jelita di Bojonegoro. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Semoga dapat dijadikan pertimbangan dalam masalah yang 

berhubungan dengan produktivitas kerja dan sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengevaluasi kebijakan yang lebih tepat pada masa yang akan 

datang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dan tambahan wacana tentang pengaruh motivasi kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

 


