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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini, sumber daya manusia yang akan datang 

pasti akan semakin berkembang karena memiliki peran penting dalam 

menentukan maju dan mundurnya suatu perusahaan. Dalam perkembanganya 

tidak dapat di hindari dan sumber daya manusia sangat di butuhkan oleh 

beberapa perusahaan dan sumber daya manusia sangat perlu mendapat 

perhatian. Perubahan merupakan suatu hal yang abadi yang tidak dapat di 

hindari dan merupakan dampak moderensiasi. Sehingga tidak mudah usaha 

kecil menengah untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan perubahan 

lingkungan yang ada, perusahaan UKM harus mengetahui perkembangan-

perkembangan perusahaan yang semakin maju maka yang penting adalah 

kinerja karyawan, karena kinerja karyawan yang memproduksi sejak awal 

sampai akhir. 

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada dasarnya berkaitan dengan 

suatu pencapean, hasil atau usaha yang di lakukan karyawan sehingga dapat 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada 

perusahaan dalam situasi tertentu yaitu Kinerja menurut Mangkunegara 

(2006:67) adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun 
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kuantitas yang di capai SDM persatuan periode waktu dalam melaksanakan 

tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya. 

Suatu keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh orang-orang yang 

berada dalam organisasi baik yang digerakkan maupun yang menggerakkan. 

Suatu perusahaan yang akan menyebabkan berhasil mencapai optimalisasi 

kinerja apabila manusia yang bekerja di dalam perusahaan memiliki 

perpanduan kemampuan dan motivasi yang sangat besar. Untuk mengikuti 

tuntutan jaman dan perubahan yang terus berkembang, Faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah kemampuan (ability) dan factor motivasi 

(motivation) menurut Keith Davis dalam Mangkunegara, (2000:67) antara 

kemampuan dan motivasi sangat besar pengaruhnya terhadap optimalisasi 

kinerja, sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius, kemampuan dan 

motivasi karyawan yang tinggi akan semakin menunjang pencapaian kinerja 

dan tujuan perusahaan Swasto, (2003:36). 

Kemampuan karyawan yang tinggi maka akan mempengaruhi produksi 

dengan tidak membutuhkan banyak waktu atau bisa mencapai target dalam 

produksi di perusahaan karena dengan kinerja yang baik, sedangkan 

kemampuan karyawan yang rendah akan menyebabkan waktu yang sangat 

besar dalam menyelesaikan pekerjaan. Robbins, (2003:70) menyimpulkan 

bahwa kemampuan mempengaruhi langsung tingkat kinerja karyawan lewat 

kesesuaian kemampuan pekerjaan. Selain  kemampuan adalah motivasi karena 

motivasi sangat penting bagi karyawan untuk meningkatkan kemampuan 
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terhadap kinerja karyawan maka dimana motivasi juga sangat dibutuhkan 

untuk optimalisasi kinerja. 

Berdasarkan perpaduan hubungan yang positif antara motivasi dengan 

pencapaian kinerja Artinya, pimpinan, manajer, dan pegawai yang mempunyai 

motivasi tinggi akan mencapai kinerja tinggi, dan sebaliknya mereka yang 

kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi kerjanya rendah Mangkunegara 

menyatakan (2006:76). Dikarenakan karyawan yang memiliki sifat berbeda-

beda, penting sekali bagi perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan 

karyawan dan factor apa yang membuat karyawan yang melakukan tindakan 

tertentu, yaitu menunjukan bahwa seorang bertingkah laku karena ingin 

memenuhi kebutuhan mereka adalah Teori Hirarki Kebutuhan Maslow dalam 

Mangkunegara, (2006:63) adalah kebutuhan fisiologis, keamanan social, 

penghargaan dan aktualisasi diri. 

Perusahaan GTT (Gudangnya Tahu Takwa) UD Kabupaten Kediri 

jalan Susilowangi Dusun. Besuk-toyoresmi Kecamatan Ngasem-kabupaten 

Kediri yaitu UKM kuliner yang memproduksi pusat oleh-oleh khas Kediri 

seperti Tahu kuning, tahu putih dan (Snack Tahu) Stik tahu. Mempunyai ide 

mendirikan perusahaan dengan melihat adanya peluang usaha kuliner di 

bidang oleh-oleh khas Kediri. Perusahaan ini sangat berkembang tahun 2007 

dan memperluas pangsa pasar di Kediri. Perkembangan ini tidak terlepas dari 

kinerja karyawan di GTT (Gudangnya Tahu Takwa) UD Kabupaten Kediri.  

Berdasarkan melihat kebutuhan dan permintaan yang semakin 

meningkat dari berbagai kota yang ingin membeli oleh-oleh khas kota Kediri 
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berupa tahu yang bergerak aktif dalam usaha bidang kuliner. Untuk itu kinerja 

karyawan harus ditingkatkan karena sebagian juga masih ada kerusakan dalam 

produksi seperti tahu yang tidak sesuai standart dan akhirnya tidak mencapai 

target perusahaan . Berikut adalah data hasil produksi di GTT (Gudangnya 

Tahu Takwa) UD kabupaten Kediri. 

Tabel 1.1 

Data Produksi GTT (Gudangnya Tahu Takwa) UD Kediri Tahun 2014 

No Tahun 

Target 

(kg) 

Realisasi 

(kg) 
Selisih 

Presentase 

Kerusakan 

(%) 

Tahu 
Stick 

tahu 
Tahu 

Stick 

Tahu 
Tahu 

Stick 

Tahu 
Tahu 

Stick 

Tahu 

1 Januari 15000 3750 14475 3630 525 63 3,5% 1,6% 

2 Februari 15000 3750 14625 3705 375 45 2,5% 1,2% 

3 Maret 15000 3750 14725 3660 275 90 1% 2,4% 

4 April 15000 3750 14475 3675 525 75 3,5% 2% 

5 Mei 15000 3750 14675 3691 325 59 2,1% 1,6% 

6 Juni 15000 3750 14775 3695 225 55 0,7% 1,4% 

7 Juli 15000 3750 14850 3667 150 83 1,2% 2,3% 

8 Agustus 15000 3750 14700 3630 300 45 2% 1% 

9 September 15000 3750 14625 3672 375 78 2,5% 2,1% 

10 Oktober 15000 3750 14775 3672 225 78 1,5% 2% 

11 November 15000 3750 14850 3687 150 63 1% 1,6% 

12 Desember 15000 3750 14700 3630 300 45 2% 1,2% 

Sumber data : “GTT (Gudangya Tahu Takwa) UD Kabupaten Kediri” 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa kerusakan produksi di 

perusahaan ini masih banyak yang belum mencapai target. Dari 12 bulan di 

tahun 2014 hanya produksi tahu bulan juni dan november sedangkan produksi 

stik tahu bulan agustus yang tercapai karena tingkat kerusakan dibawah 1% 
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atasan perusahaan menargetkan bahwa standart kerusakan tidak boleh lebih 

dari 1% jadi, tingkat realisasi tersebut mengindikasikan penurunan kinerja. 

Sehingga mengakibatkan kinerja karyawan menurun terutama kualitas  yang 

menyebabkan perusahaan mengalami kerugian adanya kerusakan setiap 

tahunya dikarenakan ketrampilan karyawan yang belum bisa maksimal dan 

kurangnya pemberian motivasi karyawan menjadi kinerja karyawan. 

Berdasarkan kerusakan produk karena kurangnya pengetahuan dan 

ketrampilan pada karyawan dan kurangnya semangat dalam bekerja karyawan 

mengakibatkan kerusakan yang di alami seperti. (Hasil wawancara dari bapak 

gatot atasan GTT UD Kediri) Kerusakan di pengolahan tahu yang bagian 

merendam kedelai kurang lama dan mengakibatkan belum lunak jadi sulit 

untuk digiling, penggilingan yang kurang menambahkan air masih keras, 

mencetak tahu atau stik yang pecah-pecah kurang pas, kerusakan 

penggorengan tahu yang api kurang besar/panas atau hangus kelamaan 

menggoreng, pengemasan yang bisa mengakibatkan stik tahu menjadi tidak 

renyah atau (ayem) dan kebersihan tahu jadi sangat penting pengetahuan, 

ketrampilan dan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja. 

Kemampuan karyawan di perusahaan GTT (Gudangnya Tahu Takwa) 

UD Kabupaten Kediri sangat bergantung dari sumber daya manusianya karena 

dalam menyelesaikan pekerjaan membutuhkan pengetahuan dan ketrampilan. 

Kemampuan perusahaan tersebut dalam menyelesaikan pekerjaan kurang 

dengan maksimal karena perusahaan mengambil karyawan di sekitar 

perusahaan yang kebanyakan karyawan adalah lulusan SMP. Jadi kurangnya 
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pengetahuan sangat berpengaruh dalam perusahaan mengakibatkan kurangnya 

ketrampilan karyawan. Sehingga atasan harus memberi pengarahan kepada 

karyawan agar dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar. 

Apabila kerusakan dalam menyelesaikan pekerjaan banyak yang di 

ulang-ulang kesalahanya dapat mengakibatkan kinerja karyawan baik secara 

kualitas tidak memenuhi standart dan jumlah kerusakan yang di hasilkan atau 

kuantitas tidak sesuai target yang ditetapkan maka akan tidak tepat waktu 

dalam menyelesaikan hasil pekerjaanya. Oleh karena itu atasan harus 

memberikan motivasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam 

ketrampilan tersebut dan kinerja karyawan semakin meningkat dengan 

kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. Jadi dalam sehari karyawan 

ditargetkan membuat 1500 tahu dengan adanya kerusakan produk, maka 

waktu yang di tetapkan tidak akan cukup untuk menyelesaikan target yang 

diberikan oleh perusahaan, untuk meningkatkan pencapaian target pemberian 

motivasi sangat di perlukan kepada karyawan pada GTT (Gudangnya Tahu 

Takwa) UD Kabupaten Kediri. 

Dalam perusahaan GTT (Gudangya Tahu Takwa) UD Kabupaten 

Kediri dorongan yang diberikan kepada karyawan, salah satunya dengan 

memenuhi dorogan fisiologis dengan pemberian gaji. yang berupa gaji dengan 

masa kerja yang sudah mencapai 6 - 7 tahun bekerja dan mendapatkan gaji 

Rp.750.000 sedangkan karyawan yang sudah 4 tahun bekerja memperoleh 

Rp.600.000. Dapat dilihat bahwa pemenuhan dorongan kebutuhan fisiologis 

berupa gaji yang diberikan karyawan sangat kurang, karena upah karyawan 
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perusahaan yang bekerja selama 6 sampai 7 tahun kurang dari standar UMR 

Kediri sebesar Rp. 1.250.000 / bulan, insentif berupa uang jika mengerjakan 

lebih dari target atau banyak dengan lebih cepat setiap hari maka akan 

diberikan bonus 15.000,-, tunjangan hari raya sama dengan 1 bulan gaji 

pokok.  

Pemenuhan dorongan berupa gaji yang diberikan karyawan perusahaan 

berbeda, Apabila perbedaan gaji dan kurangnya gaji  dari standar UMR bisa 

saja timbul kesenjangan sehinggga karyawan kurang termotivasi dan 

berdampak kepada kualitas sehingga ketrampilan menurun. Upaya lain yang 

dilakukan dalam memenuhi kebutuhan karyawan dengan perhatian perusahaan 

pada keamanan dan kenyamanan karyawan, adanya interaksi dan hubungan 

dengan atasan, karyawan dan konsumen, sanjungan dan bonus pada karyawan 

yang kinerjanya baik agar karyawan termotivasi. 

Kerusakan yang dilakukan karyawan bisa saja karena antara besarnya 

gaji dengan jumlah produk yang harus dihasilkan dalam waktu yang 

ditentukan kurang memenuhi dorongan karyawan sehingga tidak mendorong 

karyawan untuk menghasilkan kemampuan yang lebih baik dan kerja yang 

memuaskan. Sehingga perusahaan memberikan Hal menarik penulis untuk 

penelitian karyawan di GTT (Gudangnya Tahu Takwa) untuk meningkat 

kinerja karyawan agar tercapai hasil atau kualitas dan tujuan yang menjadi 

prioritas utama bagi perusahaan, maka peniliti mengambil judul “Pengaruh 

Kemampuan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan di GTT (Gudangnya 

Tahu Takwa)” UD Kabupaten Kediri”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan, motivasi dan kinerja karyawn yang terjadi di 

GTT (Gudangnya Tahu Takwa)” UD Kabupaten Kediri? 

2. Apakah kemampuan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

di GTT (Gudangnya Tahu Takwa)” UD Kabupaten Kediri? 

3. Diantara kemampuan dan motivasi manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan di GTT (Gudangnya Tahu Takwa)” UD 

Kabupaten Kediri? 

 

C. Batasan Masalah  

Untuk menghindari simpag siur dalam penelitian ini perlu adanya 

batasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

motivasi menurut dari teori hirarki kebutuhan Maslow yaitu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan social, kebutuhan penghargaan, 

dan kebutuhan aktualisasi diri. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah maka tujuan yang ingin di capai pada 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan Kemampuan, motivasi dan kinerja karyawan di 

GTT (Gudangnya Tahu Takwa)” UD Kabupaten Kediri. 
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2. Untuk menguji pengaruh variabel kemampuan dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan di GTT (Gudangnya Tahu Takwa)” UD Kabupaten 

Kediri. 

3. Untuk mengetahui variabel kemampuan dan motivasi yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di GTT (Gudangnya Tahu 

Takwa)” UD Kabupaten Kediri. 

  

E. Kegunaan Penelitian  

1. Memberikan masukan kepada perusahaan GTT (Gudangnya Tahu 

Takwa)” UD Kabupaten Kediri, pentingnya kemampuan dan motivasi 

dalam usaha meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Sebagai menambah referensi kepustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan 

baik peneliti lanjutan, dapat dijadikan bahan informasi dan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 


