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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sukses sebuah organisasi tidak semata-mata hanya ditunjang oleh 

ketersediaan investasi dan aset yang dimilikinya karena dapat dipergunakan 

untuk pengadaan prasarana dan sarana serta teknologi yang menjadi 

pilihannya. Kemudahan untuk memperoleh bahan baku, membayar upah 

tenaga kerja yang dapat membantunya, tetapi yang utama adalah kualitas 

sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor produksi dalam kegiatan 

operasional bisnis ataupun industri. 

Aspek sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam sebuah 

usaha, karena merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu bisnis. 

Keberhasilan dan kemajuan suatu usaha tidak terlepas dari peran dan 

kemampuan sumber daya manusia yang baik. Penting untuk disadari oleh 

setiap pemilik usaha adanya cara untuk memberikan perhatian kepada para 

karyawan, dengan cara memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat 

melaksanakan perintah sesuai aturan. 

Motivasi merupakan suatu dorongan yang dapat menggerakkan dan 

mempengaruhi karyawan agar melakukan tujuan tertentu. Pemilik usaha 

harus memberikan motivasi kepada karyawan dengan memenuhi harapan-

harapan dari karyawan yang dirasakan sebagai kebutuhan mereka. Karyawan 
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akan merasa puas dan termotivasi apabila perusahaan dapat memenuhi 

harapan mereka. Sebaliknya karyawan akan merasa tidak puas apabila 

harapan dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Dengan adanya motivasi yang 

diberikan, karyawan akan lebih giat untuk bekerja. Dalam bekerja diperlukan 

adanya kerjasama antara pemimpin dan bawahan, sehingga terjalin hubungan 

yang harmonis dan tercipta koordinasi yang baik. Salah satu tugas yang harus 

dilakukan seorang pimpinan adalah meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

dengan cara memotivasi karyawan. 

Setiap karyawan menginginkan kepuasan dalam setiap pekerjaanya, 

karena kepuasan terbukti mempunyai manfaat yang besar bagi individu 

maupun perusahaan. Apabila karyawan merasakan kepuasan atau tidak 

puasan maka sikap dan tingkah laku dalam bekerja akan dapat dilihat, 

misalnya dari absensi, cara bekerja, dan lain-lain. Dengan demikian pemilik 

usaha dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memotivasi 

karyawan serta mencegah perilaku yang dapat merugikan perusahaan. 

Penelitian ini difokuskan pada teori dua faktor Frederick Herzberg. 

Menurut Herzberg terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

yaitu faktor motivator dan faktor higiene. Faktor motivator adalah faktor-

faktor atau situasi yang dibuktikannya sebagai sumber kepuasan kerja yang 

terdiri dari: prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, 

pengembangan. Herzberg juga menyatakan bahwa para manajer dapat 

memotivasi individu dengan memasukkan motivator kedalam pekerjaan 

seorang individu agar dapat dicapai kepuasan. 
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Faktor higiene adalah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber 

ketidakpuasan yang terdiri dari: supervisi, kondisi kerja, hubungan 

antarpribadi, gaji atau upah, kebijakan perusahaan. Faktor higiene 

mempunyai hubungan dengan ketidakpuasan pekerjaan, karena faktor higiene 

ini bukan faktor pemuas tetapi faktor yang harus dipelihara dan harus 

dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu pemberian motivator dan higiene 

yang baik akan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Dalam proses memproduksi kain batik di home industry batik pasir 

semeru pemilik usaha juga memperhatikan cara kerja karyawannya agar kain 

batik yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan tidak terdapat kesalahan 

dalam pembuatannya. Untuk dapat menghasilkan kain batik yang bagus 

pemilik usaha berusaha memberikan tambahan pengetahuan yang dimiliki ke 

para karyawan agar kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat dan 

berdampak baik bagi keberlangsungan usaha. 

Batik pasir semeru merupakan usaha home industry batik tulis yang 

berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki karyawan berjumlah 32 orang, mereka 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, usaha ini bergerak dalam bidang 

pembuatan kain batik tulis. Dalam proses pembuatan kain batik tulis di home 

industry batik pasir semeru ada 5 tahap pengerjaannya yaitu: desain motif 

pada kain, mencanting, mencolet warna (pewarnaan), fiksasi, dan 

menghilangkan bekas malam pada kain (ngelorot). Dalam proses produksinya 

peranan karyawan sangat penting, karena karyawan yang mempunyai 

motivasi tinggi dalam bekerja dapat memberikan kepuasan kerja. Karyawan 
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yang seperti ini akan bekerja dengan maksimal dan dapat menghasilkan 

produk kain batik yang berkualitas. 

Agar manusia sebagai faktor tenaga kerja tumbuh dan berkembang 

dengan baik, bersemangat dalam melakukan aktivitas kerjanya maka sangat 

penting memberikan perhatian khusus pada para karyawan. Dengan perhatian 

yang baik terhadap karyawan diharapkan karyawan akan menjalankan 

tugasnya dengan baik sehingga karyawan dapat merasakan kepuasan selama 

bekerja. 

Tabel 1.1 

Perbandingan teori faktor motivator dan realisasi 

 
No. Faktor Motivator Menurut Teori Realisasi 

1. Prestasi Karyawan memperoleh kesempatan 

untuk mencapai hasil yang baik 

(banyak, berkualitas) atau 

berprestasi 

 Karyawan mempunyai 

peluang mencapai hasil 

yang baik 

2. Pengakuan Karyawan memperoleh pengakuan 

dari pihak perusahaan bahwa ia 

adalah orang berprestasi, dikatakan 

baik, diberi penghargaan, pujian, 

dimanusiakan, dan sebagainya yang 

semacam 

Karyawan mendapat 

pengakuan 

 

3. Pekerjaan itu sendiri  Pekerjaan yang dilaksanakan itu 

sesuai dan menyenangkan bagi 

karyawan 

Karyawan senang 

dengan pekerjaannya 

4. Tanggung jawab 

 

Karyawan diserahi tanggung jawab 

dalam pekerjaan yang 

dilaksanakan, tidak hanya 

melaksanakan pekerjaan semata-

mata 

Tanggung jawab 

karyawan terhadap 

pekerjaan kurang 

 

5. Pengembangan 

 

Dalam pekerjaan itu ada 

kesempatan bagi diri karyawan 

untuk berkembang 

Karyawan dapat 

mengembangkan 

potensi dirinya 

Sumber: Sigit (2003) dan BPS 

Dari tabel 1.1 faktor motivator di atas terjadi permasalahan di home 

industry batik pasir semeru, hal ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab 

karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan kurang. Permasalahan tanggung 
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jawab karyawan yang masih kurang ini dibuktikan dengan adanya karyawan 

yang terus menerus melakukan kesalahan dalam bekerja, sehingga banyak 

kain batik yang rusak karena warna yang diharapkan tidak jadi dan tidak 

sesuai. Kesalahan ini sering terjadi pada saat karyawan mencolet warna 

(pewarnaan) pada kain. 

Tabel 1.2 

Perbandingan teori faktor higiene dan realisasi 

 
No. Faktor Higiene Menurut Teori Realisasi 

1. Supervisi Kewajaran penyeliaan yang 

dirasakan oleh tenaga kerja 

Hubungan baik 

karyawan dengan 

atasan terjalin 

2. Kondisi kerja Kesesuaian kondisi kerja dengan 

proses pelaksanaan pekerjaannya 

Tempat kerja kurang 

nyaman, kurang 

bersih dan tidak rapi 

3. Hubungan antarpribadi  Kesesuaian yang dirasakan dalam 

berinteraksi dengan tenaga kerja 

lainnya 

Hubungan dengan 

karyawan kurang 

baik 

4. Gaji atau upah  

 

Suatu imbalan atas hasil kerjanya Karyawan mendapat 

upah, insentif dan 

THR  

5. Kebijakan perusahaan Peraturan-peraturan baik tertulis 

atau tidak tertulis yang ditetapkan 

dengan seadil-adilnya yang berlaku 

diperusahaan 

Karyawan dapat  

mematuhi peraturan 

Sumber: Sigit (2003) dan BPS 

Dari tabel 1.2 faktor higiene di atas ada permasalahan yang dihadapi 

yaitu terkait kondisi kerja karena tempat kerja di home industry batik pasir 

semeru kurang luas, hal ini mengganggu karyawan dan mengurangi 

kenyamanan karyawan dalam bekerja. Menurut informasi yang didapat 

karyawan mengeluh terkait tempat kerjanya. Hal ini membuat karyawan 

merasa kurang puas dalam bekerja yaitu seringnya mengeluh karena kondisi 

tempat kerjanya yang kurang nyaman, lingkungan kerja yang kurang bersih 

dan kurang tertata rapi. 
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Dalam hal kepuasan kerja karyawan home industry batik pasir semeru 

ada permasalahan yang dihadapi yaitu adanya karyawan yang meninggalkan 

pekerjaanya karena merasa kurang nyaman dengan kondisi yang ada ditempat 

kerja selain itu juga berkaitan dengan hubungan rekan sekerja yang tidak 

harmonis, hal ini dapat membuat karyawan tidak puas dalam bekerja. 

Kondisi yang terjadi pada home industry batik pasir semeru dapat 

berdampak pada motivasi karyawan dalam bekerja. Hal ini berkaitan dengan 

puas tidaknya karyawan dalam bekerja. Dengan demikian adanya hubungan 

timbal balik antara motivasi kerja karyawan dengan kepuasan kerja yang 

dirasakan karyawan. Adanya berbagai upaya yang dilakukan home industry 

batik pasir semeru seperti bentuk prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggung jawab, pengembangan, supervisi, kondisi kerja, hubungan baik 

antara karyawan dengan rekan sekerja ataupun dengan pemilik usaha, gaji 

atau upah serta kebijakan perusahaan dimaksudkan untuk meningkatkan 

motivasi karyawan dan membuat karyawan merasa puas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditetapkan penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Motivator dan Faktor 

Higiene Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Home Industry Batik Pasir 

Semeru di Pasirian”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi yang terdiri dari faktor motivator dan faktor higiene 

pada karyawan home industry batik pasir semeru? 



7 
 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada home industry batik pasir 

semeru? 

3. Apakah variabel motivasi yang terdiri dari faktor motivator dan faktor 

higiene berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan home 

industry batik pasir semeru? 

4. Faktor  manakah dari faktor motivator dan faktor higiene yang lebih kuat 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan home industry batik pasir 

semeru? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar pokok permasalahan 

yang diteliti tidak meluas. Dalam penelitian ini dibatasi pada faktor motivator 

dan faktor higiene dilihat dari teori Herzberg, sedangkan obyek penelitiannya 

yaitu seluruh karyawan home industry batik pasir semeru di Pasirian. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui motivasi yang terdiri dari faktor motivator dan faktor 

higiene karyawan home industry batik pasir semeru. 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan home industry batik pasir 

semeru. 

3. Untuk mengetahui motivasi yang terdiri dari faktor motivator dan faktor 

higiene berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan home 

industry batik pasir semeru. 

4. Untuk mengetahui faktor yang  lebih kuat berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja karyawan home industry batik pasir semeru. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang positif 

khususnya yang berkaitan dengan variabel penelitian sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam 

pemenuhan kebutuhan karyawan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya dan pengetahuan serta wawasan bagi 

peneliti selanjutnya. 
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