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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tuntutan pelanggan yang saat ini semakin beragam akan berpengaruh 

terhadap dunia usaha dan perlu ditanggapi oleh perusahaan secara baik. Oleh 

karena itu organisasi-organisasi swasta dituntut untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas perusahaannya baik dalam hal pelayanan, kualitas 

produk, maupun keefisienan dan keefektifan organisasinya agar tujuan tercapai 

dengan baik.  

Setiap organisasi atau perusahaan tentunya mempunyai tujuan- tujuan yang 

ingin dicapai. Tujuan- tujuan ini diraih dengan mendaya gunakan sumber- sumber 

daya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Salah satu sumber daya yang ada 

dalam perusahaan atau organisasi adalah sumber daya manusia, dimana sumber 

daya manusia merupakan faktor penting bagi keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuan- tujuannya, serta mampu memberdayakan fungsi- fungsinya 

secara strategis.  

Pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan potensi, pengetahuan dan wawasan, keterampilan kerja, 

kemampuan manajerial, sikap dan kepribadian serta faktor-faktor lain yang 

terdapat pada diri manusia. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan 

secara terus-menerus dan berkesinambungan, karena sumber daya manusia yang 

berkualitas merupakan aset perusahaan yang sangat besar.  
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Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu cara untuk mempelajari 

dan mengembangkan berbagai jalan agar manusia dapat diintegrasikan secara 

efektif dalam berbagai organisasi, sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia 

yang produktif. Manusia sebagai sumber daya organisasi harus secara aktif dapat 

melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan- pekerjaan yang ada dalam suatu 

organisasi sedangkan teknologi dan modal lainnya merupakan fakta yang bersifat 

pasif. Pangkal tinggi rendahnya produktivitas adalah manusia. Manusialah yang 

mengatur penggunaan kelima sumber kerja pikiran, tenaga, jasmani, waktu dan 

ruang material atau bahan baku. Disamping itu pula manusialah yang dapat 

memilih penggunaan tanah, bahan baku dan mesin serta alat dalam bekerja. 

Sumber daya manusia yang produktif adalah sumber daya manusia yang mampu 

menyelesaikan pekerjaannya dengan mutu standar dan waktu yang lebih singkat. 

Efek sumber daya manusia yang produktif akan mendorong peningkatan kinerja 

dan penciptaan nilai pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

Kinerja karyawan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

kemajuan perusahaan. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja karyawan maka 

tujuan perusahaan akan semakin mudah dicapai, begitu pula sebaliknya yang 

terjadi apabila kinerja karyawan rendah atau tidak baik. Kinerja merupakan suatu 

hal yang tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. Dukungan dari tiap 

manajemen yang berupa pengarahan, dukungan sumber daya seperti, memberikan 

peralatan yang memadai sebagai sarana untuk memudahkan pencapaian tujuan 

yang ingin dicapai dalam pendampingan, bimbingan, pelatihan serta 

pengembangan akan lebih mempermudah penilaian kinerja yang obyektif. 
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Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan–kegiatan tertentu guna mencapai 

suatu tujuan. Motivasi yang diberikan pimpinan perusahaan tepat dan baik maka 

dalam bekerja seseorang karyawan akan merasa lebih bersemangat  dan hal itu 

sangat mempengaruhi prestasi kerja mereka. Seorang karyawan yang termotivasi 

yakni yang perilakunya diarahkan pada tujuan perusahaan dan aktivitas-

aktivitasnya tidak mudah terganggu. Pemberian motivasi yang sesuai akan 

berpengaruh pada kinerja karyawan. 

 Maslow (2004) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia 

memiliki kebutuhan pokok, semua itu terdapat dalam 5 tingkatan yang berbentuk 

piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat 

kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan, dimulai dari dorongan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, sampai 

aktualisasi diri, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi.  

Manajemen juga harus menjalankan fungsi sosial secara internal dan 

eksternal untuk menjamin kesejahteraan para anggotanya yang juga akan 

berdampak pada kelangsungan hidup organisasi. Untuk dapat bersaing dengan 

industri yang sejenis lainnya, perusahaan harus mempunyai keunggulan 

kompetitif yang sangat sulit ditiru, yang hanya akan diperoleh dari karyawan yang 

produktif, inovatif, kreatif selalu bersemangat dan loyal. 

Karyawan yang memenuhi kriteria seperti itu hanya akan dimiliki melalui 

penerapan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang tepat dengan 

semangat kerja yang tinggi serta pemimpin yang efektif dan lingkungan kerja 
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yang mendukung. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan, diantaranya motivasi dan kepuasan kerja, Robbins (2001).  

Sarimustika Malang merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang 

makanan dan minuman olahan seperti, sambal kemasan botol dan sirup jahe 

dalam kemasan botol. UKM Sarimustika Malang didirikan oleh Ibu Theresia. A 

Aisyah dan berdiri pada tahun 1994 di kota Blitar dan sekarang berlokasi di Jl. 

Taman Nusa Indah 15 Malang. Awalnya UKM ini hanya usaha kecil namun 

skarang sudah mempekerjakan 32 orang sebgai karyawan. Tidak hanya di Malang 

pangsa pasar usaha ini merambah kebeberapa kota di Indonesia, dengan pangsa 

pasar semua kalangan baik anak-anak, maupun dewasa, di harapkan usaha ini 

mampu menembus pasar internasional dengan prospek pemasaran yang baik. 

Berdasrkan hasil wawancara dari Ibu Aisyah pemilik Sarimustika Malang, 

menjelaskan bahwa dalam memotivasi karyawan perusahaan selalu berusaha 

memberikan fasilitas yang terbaik untuk karyawan, jika dilihat dari dorongan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis perusahaan telah memberikan gaji kepada 

karyawan  yang sesuai berkisar antara Rp.600.000 -  Rp.700.000  susuai dengan 

posisi di mana kryawan bekerja dan akan ditingkatan setiap tiga bulan  yang 

dinilai dari kinerja karyawannya dan kebutuhan hidup karyawan yang ditanggung 

oleh pihak UKM Sarimustika Malang seperti, tempat tinggal, baju kerja dan bahan 

makanan pokok, selain itu juga perusahaan memberikan kesejahteraan berupa 

tunjangan hari raya, semua itu di berikan agar karyawan terdorong untuk bekerja 

dengan maksimal. 
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 Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan keamanan 

perusahaan memberikan fasilitas berupa kelengkapan serta peralatan yang 

memadai dalam bekerja dan pemilik menjamin pengobatan ketika terjadi 

kecelakaan dalam melaksanakan proses kerja, sehingga karyawan merasa aman 

dan nyaman dalam bekerja. Dalam pemenuhan kebutuhan sosial Sarimustika 

Malang selalu mengedepankan sistem kerja sama dengan sesama karyawan dalam 

bekerja sehingga secara tidak langsung menjalin komunikasi serta hubungan yang 

baik antar sesama karywan. Pemilik usaha selalu memberi pengawasan dan 

bimbingan kepada karyawan dalam bekerja sehingga terjalin komunikasi serta 

hubungan yang baik antara karyawan dengan pemilik usaha.  

 Untuk memenuhi kebutuhan penghargaan, pemilik Sarimustika 

Malang  selalu memberikan penghargaan berupa bonus kenaikan gaji setiap 3 

bulan sekali kepada karyawan yang mampu bekerja secara  baik dalam hal 

produksi.  Kemudian  dalam pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dalam 

meningkatkan kinerja Sarimustika Malang ibu Asiyah sendiri yang memberi 

pelatihan secara langsung baik secara learn on the job saat produksi atau pun 

secara pelatihan diluar kegiatan produksi pelatiahan tentang produksi sehingga 

menciptakan pelaksanaan produksi yang optimal. 

Pekerjaan di dalam UKM Sarimustika tidak memerlukan berbagai macam 

keahlian. UKM Sarimustika hanya memiliki dua macam bagian pekerjaan yaitu 

bagian produksi dan bagian pengiriman barang. Dalam bagian produksi 

dibutuhkan pemahaman akan alur produksi untuk membuat produk-produk 

Sarimustika, seperti mengolah bahan baku dengan cara mengupas menggunakan 
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alat berupa pisau, membersihkan bahan baku, mengolah bahan baku dan 

mengemas produk. Dalam melaksanakan produksi setiap karyawan mendapatkan 

bagian-bagian sendiri dalam proses produksi, sehingga setiap karyawan memiliki 

tanggung jawabnya sendiri-sendiri dalam proses produksi. Pada bagian 

pengiriman barang, karyawan yang mengirim barang dipilih secara acak oleh 

pemilik UKM sehingga tidak terdapat karyawan khusus untuk pengiriman barang. 

Seringkali beberapa karyawan mendapat tugas ganda dalam UKM Sarimustika. 

Ibu Aisyah selalu turut serta dalam proses produksi, hubungan karyawan 

dengan atasan terjalin dengan baik, karena ibu Aisyah selalu bersedia untuk 

mendengar keluhan dari karyawannya dan selalu memberi solusi mengenai 

keluahan yang disampaikan oleh karyawannya. Tidak ada perlakukan istimewa 

bagi karyawan tertentu, karena dari awal karyawan mulai bekerja ibu Asiyah telah 

memberitahukan bahwa karyawan yang memiliki kinerja yang baik hanya akan 

mendapat kenaikan gaji lebih awal dan tidak mendapat perlakukan khusus dari 

pemilik UKM Sarimustika. 

Hubungan antar karyawan adalah faktor yang dapat dilihat secara langsung. 

Dari hasil pengamatan peneliti ketika mengunjungi objek penelitian, hubungan 

karyawan dengan atasan terjalin dengan baik karena ibu Aisyah selalu 

memperlakukan karyawannya dengan baik. Perselisihan seringkali terjadi antara 

karyawan yang disebabkan oleh tidak seimbangnya pembagian jenis pekerjaan, 

jenis pekerjaan di UKM Sarimustika hanyalah bagian produksi dan pengiriman 

barang. Beberapa karyawan mendapat tugas ganda yaitu pada produksi dan 

pengiriman barang ke gerai-gerai yang menjadi partner UKM Sarimustika. 
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Perselisihan karyawan lainnya yang pernah terjadi adalah perselisihan antara 

individu dengan individu. Salah satu individu yang berselisih tersebut mengajak 

karyawan lainya untuk ikut berselisih dengan karyawan yang awalnya tidak 

terlibat perselisihan dengan karyawan lainnya.  

Ibu Aisyah mengatakan prosedur penggajian dalam UKM Sarimustika bagi 

karyawan yang baru masuk akan meningkat paling lama 4 bulan masa kerja, 

namun bagi karyawan yang memiliki kinerja baik menurut ibu Aisyah sebelum 

masa peningkatakan gaji yang sudah ditetapkan, maka karyawan tersebut akan 

mendapatkan kenaikan gaji lebih awal. Gaji yang diterima menurut pemilik UKM 

dirasa sudah cukup, dikarenakan karyawan bertempat tinggal tak jauh dari tempat 

produksi dan beberapa tinggal di tempat produksi. Namun walaupun menurut ibu 

Aisyah gaji tidak menjadi masalah, gaji tetap menjadi tujuan bagi karyawan yang 

bekerja pada beliau. 

Dari hasil wawancara dengan pemilik Sarimustika Malang adapun 

permasalahan kinerja karyawan yaitu karyawan masih ada karyawan belum bisa 

menyelesaikan tugas tepat waktu, target penjualan masih belum memenuhi 

standart yang telah di tetapakan pemilik Sarimustika Malang, masih ada karyawan 

yang kurang mahir dalam mengoprasikan alat penunjang kerja, faktor latar 

belakang pendidikan yang rendah sehingga pemilik  perlu mengadakan  pelatihan 

serta pengawasan khusus terhadap proses kerja, dengan tujuan agar meminimalisir 

kesalahan kerja. 

Dari berbagai fenomena yang ada pada Sarimustika Malang, mengenai 

motivasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja karyawannya guna 
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pencapaian tujuan perusahaan, namun masih ada karyawan yang belum bisa 

maksimal dalam menjalankan tugas sehingga perlu banyak evaluasi yang harus di 

lakukan oleh pemilik sari mustika malang, dari permasalahan di atas maka peneliti 

tertarik untuk mengangkat tema mengenai “Pengaruh Motivasi Terhadap 

Kinerja Karyawan Pada Sarimustika Malang“. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana motivasi  kerja karyawan pada Sarimustika Malang? 

2. Bagaimana  kinerja karyawan pada Sarimustika Malang? 

3. Apakah motivasi kerja yang terdiri dari dorongan pemenuhan kebutuhan 

fisiologis, dorongan pemenuhan kebutuhan keamanan, dorongan 

pemenuhan kebutuhan sosial, dorongan pemenuhan kebutuhan penghargaan 

dan dorongan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Sarimustika Malang? 

4. Diantara Motivasi kerja menurut teori hierarki abraham maslow variabel 

mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Sarimustika 

Malang. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana motivasi kerja karyawan pada 

Sarimustika Malang. 
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2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja karyawan pada Sarimustika 

Malang.  

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja yang terdiri dari dorongan 

pemenuhan kebutuhan fisiologis, dorongan pemenuhan kebutuhan 

keamanan, dorongan pemenuhan kebutuhan sosial, dorongan pemenuhan 

kebutuhan penghargaan dan dorongan pemenuhan kebutuhan aktualisasi 

diri terhadap kinerja karyawan pada Sarimustika Malang. 

4. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan Sarimustika Malang. 

 

D. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Penelitian hanya di fokuskan pada seluruh karyawan 

pada Sarimustika Malang dan menggunakan motivasi kerja sebagai variabel 

bebas menurut teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow. Teori ini 

menjelaskan didalam diri semua manusia terdapat lima jenjang kebutuhan 

yaitu: kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial , kebutuhan 

penghargaan , dan kebutuhan perwujudan atau aktualisasi diri. Serta kinerja 

karywan menurut Mathis and Jackson yaitu kuantitas, kedisiplinan, kerjasama, 

dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan akan memberikan 

manfaat kepada beberapa pihak antara lain:  

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam meningkatkan kinerja  melalui pemberian motivasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai  referensi dan 

bahan pertimbangan serta untuk menambah pengetahuan bagi peneliti 

lainnya yang menaruh minat serta focus pada motivasi dan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


