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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi sangat di pengaruhi oleh tingkat 

kemampuan  dan pengetahuan  dari anggota organisasi serta sarana yang tersedia. Demikian  

juga pada suatu organisasi perusahaan, walaupun telah ditetapkan berbagai peraturan yang 

mengatur tentang sistem, metode dan  prosedur kerja  serta dilengkapi dengan  sarana yang 

memadai namun tanpa dukungan karyawan yang berkualitas tingi semua akan menjadi sia-sia. 

Karyawan perusahaan hendaknya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memusatkan  

segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya  untuk 

menyelenggarakan kegiataan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, hendaknya setiap karyawan mempunyai kemauan, kemampuan dan 

pengetahuan yang memadai serta loyalitas yang tinggi kepada organisasi. 

Usaha nyata dalam meningkatkan semangat untuk bekerja secara maksimal di 

perusahaan yaitu dengan memberikan motivasi kerja. Pada sisi yang lain penggunaan tenaga 

kerja yang efektif merupakan kunci keberhasilan perusahaan, untuk itu dibutuhkan kebijakan 

dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. Salah satu faktor agar semangat kerja meningkat diperlukan pimpinan yang 

dapat memberikan motivasi atau dorongan kepada karyawan. Seorang manajer mempunyai 

kaitan yang erat dengan motivasi, sebab keberhasilan manajemen dalam menggerakkan orang 

lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat tergantung pada pengetahuan manager 

mengenai hakekat motivasi serta kemampuan teknik menciptakan situasi, sehingga 
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menumbuhkan dorongan bagi karyawan untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan apa yang 

dikehendaki organisasi dan memberikan jaminan dalam upaya untuk meningkatkan semangat 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Pentingnya pemberian atas motivasi kepada karyawan akan mempengaruhi tingkat 

semangat kerja dalam bekerja di perusahaan dan pada akhirnya dapat memiliki keinginan untuk 

bekerja dengan baik di perusahaan. Kondisi tersebut dapat membuktikan bahwa terdapat 

keterkaitan antara pemenuhan motivasi kerja karyawan dengan semangat para karyawan dalam 

bekerja di perusahaan. Bentuk keterkaitan tersebut yaitu apabila motivasi diberikan secara benar 

maka karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja untuk mencapai sasaran perusahaan yang 

baik, namun apabila karyawan memandang motivasi yang diberikan perusahaan tidak sesuai 

maka motivasi akan menurun sehingga menyebabkan rendahnya semangat kerja karyawan. 

Demikan juga yang terjadi pada PT. Serba Mulia Bululawang, motivasi  menjadi  

permasalahaan  yang penting dalam  memberikan semangat kerja karyawan. Para karyawan 

perusahaan bukan hanya sebagai pekerja atau pelaksana namun sebagai  karyawan harus mampu  

melaksanakan  tugas pekerjaannya dengan baik. Untuk  itu di perlukan motivasi kerja bagi para 

karyawan agar bekerja lebih baik dan lebih bersemangat demi keberhasilaan organisasi. Motivasi 

yang dimaksud adalah suatu dorongan atau pengaruh yang dapat merangsang  karyawan  untuk 

bekerja  dengan giat agar mencapai hasil  yang optimal serta dapat meningkatkan semangat 

kerjanya.  Dengan semangat kerja yang tinggi, karyawan dapat bekerja lebih baik, dan dapat 

memenuhi tuntutan organisasi. Mengingat pentingya motivasi dalam upaya peningkatan 

semangat kerja karyawan, maka perlu dilakukan pemberian motivasi yang tepat yang dapat 

memenuhi kebutuhan karyawan. Oleh karena itu perlu kiranya  untuk membahas lebih lanjut 

tentang pengaruh variabel motivasi yang meliputi keberhasilan  pekerjaan atau prestasi, 
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pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan untuk meningkatkan 

semangat karyawan. 

Bentuk-bentuk motivasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yaitu dengan 

memenuhi hak-hak para karyawan dengan baik sehingga para karyawan memiliki keinginan 

yang kuat untuk tetap bekerja diperusahaan. Bentuk motivasi yang diberikan oleh perusahaan 

yaitu dengan memberikan imbalan yang berupa upah atau gaji yang berpatokan pada upah 

minimum regional sehingga dapat memberikan dorongan terkait dengan upaya untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan. Selain itu para karyawan juga selalu bekerja sesuai 

dengan standrt kerja yang ditetapkan oleh perusahaan karena adanya upaya pengembangan yang 

dilakukan pimpinan  dengan mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga dapat memberikan 

jaminan untuk bekerja dengan baik diperusahaan. 

Beberapa upaya perusahaan tersebut mampu meningkatkan semangat kerja para 

karyawan diperusahaan, yang ditunjukkan dengan rendahnya absensi kerja karyawan, para 

karyawan selalu bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan dan para karyawan rata-rata tidak 

memiliki keinginan untuk pindah kerja ketempat yang lain.  Beberapa indikasi tersebut 

menunjukkan tingginya semangat para karyawan dalam bekerja diperusahaan. Kondisi ini 

dibuktikan dengan rendahnya tingkat perputaran tenaga kerja yang terdapat diperusahaan, yang 

ditunjukkan dengan data sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Tingkat Turn Over Karyawan  

Pada PT.Serba Mulia Motor Bululawang 

 

Triwulan Jumlah  

Karyawan 

Jumlah Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan keluar 

% Turn Over 

Karyawan 

I 33 4 - 12,12% 

II 37 3 - 9,09% 

III 40 - 7 12,12% 

IV 33 3 1 6,06% 

 Sumber: PT.Serba Mulia Motor Bululawang 

Berdasarkan tingkat turnover karyawan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 tingkat 

karyawan yang keluar lebih rendah dibandingkan dengan karyawan yang masuk. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi dalam bekerja 

diperusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut maka jelaslah bahwa pemberian motivasi terhadap 

karyawan sangat penting karena kemajuan perusahaan sangat tergantung dari semangat kerja 

para karyawan dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penulis mengambil judul skripsi: Pengaruh Motivasi 

Terhadap Semangat Kerja Karyawan  PT.Serba Mulia Motor Bululawang” 

B. Perumusan Masalah 

Dari permasalahan tersebut di atas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah motivasi kerja karyawan Serba Mulia Motor Bululawang? 

2. Bagaimanakah semangat kerja karyawan Serba Mulia Motor Bululawang? 

3. Apakah motivasi kerja yang meliputi prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung 

jawab dan pengembangan berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan Serba Mulia 

Motor Bululawang. 
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4. Diantara prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan, 

manakah yang dominan pengaruhnya terhadap semangat kerja karyawan  Serba Mulia Motor 

Bululawang. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian,yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja karyawan Serba Mulia Motor Bululawang. 

2. Untuk mengetahui semangat kerja karyawan Serba Mulia Motor Bululawang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja yang meliputi prestasi, pengakuan, 

pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab dan pengembangan terhadap semangat kerja 

karyawan Serba Mulia Motor Bululawang. 

4. Untuk mengetahui diantara prestasi, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab 

dan pengembangan, manakah yang dominan pengaruhnya terhadap semangat kerja 

karyawan  Serba Mulia Motor Bululawang. 

D. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu teori yang digunakan yaitu motivasi 

menggunakan Fredeick Herzberg’s khususnya untuk variabel motivator. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Digunakan  sebagai bahan pertimbangan bagi  Serba Mulia Motor Bululawanguntuk 

menentukan rencana  di masa  yang akan datang untuk meningkatkan semangat kerja 

karyawan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya 

tentang  motivasi dan semangat kerja karyawan. 

 


