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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kondisi perkembangan industri real estate selalu mengikuti 

pertumbuhan penduduk, sehingga sektor ini menjadi pilihan para pemilik 

modal untuk mengembangkan usaha disektor tersebut. Perusahaan selalu 

berupaya untuk memaksimalkan segala bentuk sumber daya yang dimiliki 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu dengan 

memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga dapat 

bekerja sesuai dengan tuntutan perusahaan dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Perusahaan didirikan dengan tujuan memiliki kelangsungan hidup 

untuk jangka panjang. Kondisi dan peristiwa yang dialami oleh suatu 

perusahaan dapat memberikan indikasi kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut terutama pada dunia Real Estate, untuk mencapai dan terus dapat 

mempertahankan posisi puncaknya dalam dunia bisnis Real Estate, 

perusahaan tidak pernah berhenti melakukan usaha-usaha perbaikan dan 

peningkatan kualitas, memberikan training kepada tenaga kerja serta 

peningkatan pengetahuan pembangunan rumah seiring berkembangnya 

pangsa pasar. 

Berangkat dari karyawan memiliki latar belakang yang berbeda-

beda, penting bagi perusahaan untuk melihat apa kebutuhan dan faktor apa 
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yang membuat karyawan melakukan suatu tindakan tertentu. Pada PT. 

Hartha Anugerah Muliya motivasi sudah terdapat kebutuhan fisiologis 

(physikologikal needs) seperti makan, minum, gaji dan lain-lain. Hal ini 

dapat dilihat dari tingkat kepuasan karyawan yang ada disana, untuk 

motivasi terhadap kebutuhan akan keselamatan dan keamanan (savety 

needs) yang ada di PT. Hartha Anugerah Muliya dilihat dari pemberian 

tunjangan kesehatan, asuransi, dan dana pensiun untuk karyawannya. 

Selanjutnya motivasi terhadap kebutuhan sosial (social needs) pada PT. 

Hartha Anugerah Muliya yaitu dapat berkomunikasi dan koordinasi antar 

karyawan dalam melakukan interaksi kerja dan hubungan kerja yang 

harmonis. 

Kebutuhan penghargaan (esteem needs) di PT. Hartha Anugerah 

Muliya dapat dilihat dari prestasi yang ditunjukkan oleh karyawan di PT. 

Hartha Anugerah Muliya dan penghargaan diberikan setiap 1 tahun sekali 

secara rutin untuk 2 karyawan yang berprestasi, dan untuk kebutuhan 

aktualisasi diri (self-actualization needs) pada PT. Hartha Anugerah Muliya 

masih kurang diterapkan dalam mengembangkan diri pada karyawan tetap. 

Hal ini dapat dilihat kecenderungan karyawan lebih terfokus kepada tugas 

inti perusahaan tanpa lebih mengaktualisasikan dirinya secara lebih sebagai 

seorang karyawan yang inovatif dan kreatif dalam bidangnya. Karyawan 

selama ini kurang memiliki kreatifitas dalam mendukung kegiatan 

pemasaran produk yang dilakukan. 
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PT. Hartha Anugerah Muliya adalah perusahaan Real Estate yang 

mempunyai peluang bisnis untuk pembangunan perumahan di setiap daerah 

khususnya dipedesaan karena umumnya perumahan hanya ada di daerah 

perkotaan. Dalam hal ini fenomena yang ditunjukkan PT. Hartha Anugerah 

Muliya selaku Developer dan Contractor yang hadir ditengah-tengah 

masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal 

tetapi terdapat beberapa karyawan tetap yang masih belum mengalami 

pengembangan kinerja selama 1 tahun terakhir. 

Keunggulan dunia bisnis Real Estate saat ini sangat ditentukan oleh 

keunggulan daya saing manusianya bukan ditentukan lagi oleh sumber daya 

alamnya yaitu semakin baik kinerja karyawan suatu perusahaan semakin 

kuat daya saing perusahaan tersebut. Berikut ini adalah hasil kinerja 

karyawan yang dapat dilihat dari pengumpulan data target dan realisasi 

penjualan rumah pada PT. Hartha  Anugerah Muliya di Banyuwangi. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penjualan Rumah 

PT. Hartha Anugerah Muliya 

 

Tahun  2010 2011 2012 2013 

Target 

penjualan 

125 unit 192 unit 327 unit 235 unit 

Realisasi 

penjualan 

110 unit 183 unit 297 unit 180 unit 

88 % 95,31 % 96,94 % 76,59 % 

Selisih 15 unit 9 unit 30 unit 55 unit 

12 % 4,69 % 3,04 % 23,41 % 

Sumber : PT. Hartha Anugerah Muliya 

Berdasarkan tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 

sampai 2013 perusahaan belum mampu mencapai target penjualan yang 
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telah ditetapkan dan tahun 2013 penjualan menurun sebesar 23,41 % 

menjadi 180 unit apabila dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini 

disebabkan oleh kinerja karyawan yang kurang maksimal. Namun untuk 

target dan realisasi penjualan rumah PT. Hartha Anugerah Muliya 

menetapkan pencapaian target yang ditoleransi sebesar 25% sehingga selisih 

yang mencapai dibawah 25% masih dapat dikatakan kinerja karyawannya 

baik. 

Dari sini dapat terlihat adanya kinerja karyawan yang belum 

maksimal dalam pencapaian target kerja perusahaan. Selain itu masih juga 

terlihat adanya penurunan pada realisasi penjualan dari tahun-tahun 

sebelumnya. Pada kinerja karyawan perusahaan dengan pencapaian target 

kerja dan realisasi penjualan diatas ada kaitannya juga dengan pemenuhan 

kebutuhan fisiologis karyawan yang berupa gaji. 

Gaji yang ditentukan oleh PT. Hartha Anugerah Muliya diberikan 

berbeda-beda sesuai dengan masa kerja karyawan yaitu sekitar Rp 

1.500.000,00 - Rp 2.500.000,00. Gaji karyawan PT. Hartha Anugerah 

Muliya yang bekerja selama 1-4 tahun sudah memenuhi dari standart UMR 

Banyuwangi sebesar Rp 1.132.000,00/bulan. Perbedaan upah dan lebihnya 

upah dari standart UMR membuat karyawan semangat bekerja dengan 

terpenuhinya kebutuhan fisiologis sehingga karyawan termotivasi akan 

kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu dalam memenuhi kebutuhan akan 

tempat tinggal bagi masyarakat sekitar. 
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Motivasi sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja 

karyawan yang akan menguntungkan pihak perusahaan dalam mencapai 

tujuan yang diinginkan. Oleh karena itulah, PT. Hartha Anugerah Muliya 

sangat diharapkan untuk dapat memberikan motivasi yang baik kepada 

karyawan-karyawannya agar karyawan lebih termotivasi untuk lebih 

mendekatkan diri dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekelilingnya. 

Perusahaan harus mampu memberdayakan karyawan dengan melakukan 

motivasi dengan baik. 

PT. Hartha Anugerah Muliya dalam menerapkan kebijaksanaan 

kinerjanya selalu berdasarkan dengan prestasi, penghargaan dan masa kerja 

yang dimiliki karyawannya. Bila ditinjau kembali, hal tersebut juga 

dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan 

kinerjanya. Dalam proses kinerja karyawan, PT. Hartha Anugerah Muliya 

memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya pada karyawan untuk 

mempunyai pekerjaan yang berarti bagi karyawan. Berdasarkan uraian 

mengenai motivasi dan kinerja diatas, terdapat hal yang dapat diungkap 

lebih jauh, penulis mengangkat judul “Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada PT. Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat motivasi karyawan PT. Hartha Anugerah Muliya 

Banyuwangi? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan PT. Hartha Anugerah Muliya 

Banyuwangi? 

3. Apakah motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi?  

4. Variabel motivasi apa yang paling kuat pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan PT. Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi masalah yang diteliti 

agar ruang lingkupnya tidak meluas dan menjadi jelas. Penulis membatasi 

penelitian ini hanya mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan, dengan objek penelitian khususnya karyawan tetap bagian 

pemasaran pada PT. Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi dan memberikan 

batasan masalah pada teori motivasi kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa 

aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi dari 

Abraham H. Maslow. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi karyawan PT. Hartha Anugerah 

Muliya Banyuwangi. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan PT. Hartha Anugerah 

Muliya Banyuwangi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi. 

4. Untuk menguji variabel motivasi yang paling kuat pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan PT. Hartha Anugerah Muliya Banyuwangi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam masalah yang 

berhubungan dengan motivasi dan kinerja karyawan serta untuk 

memenuhi faktor kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

kepustakaan, dapat dijadikan bahan informasi dan rujukan untuk 

peneliti selanjutnya, dan tambahan wacana tentang pengaruh motivasi 

terhadap kinerja karyawan. 


