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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan 

memegang peranan penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar 

untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya 

manusia yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan sebaik-

baiknya, sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal. 

Perusahaan dan pegawai merupakan dua hal yang saling 

membutuhkan. Jika pegawai berhasil membawa kemajuan bagi 

perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah 

pihak. Bagi pegawai, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri 

sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan 

bagi perusahaan, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan 

dan perkembangan perusahaan. 

Motivasi sebagian karyawan di KUD DAU Malang mengalami 

penurunan dilihat dari berhubungan dengan orang lain seperti tidak 

adanya suasana akrab, harmonis antar karyawan juga adanya saling 

memandang golongan antar karyawan sehingga terciptanya suasana 

yang tidak kondusif di kud dau malang, selain itu juga dilihat dari segi 

untuk berkuasa dan tidak peka terhadap struktur pengaruh antar 

pribadi suatu kelompok atau organisasi, dilihat motif berprestasi 
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dilihat dari pekerjaan yang asal-asalan,tidak mengikuti prosedur yang 

diterapkan di perusahaan. 

Prestasi kerja di kud dau malang mengalami penurunan dapat 

dilihat dari kualitas mutu hasil kerja karyawan tidak didasarkan pada 

standar yang ditetapkan mulai dari ketepatan yang rendah, ketelitian 

sangat kurang dalam bekerja serta tidak adanya ketrmpilan dalam 

membuat produk baru, selain itu dapat dilihat dari kuantitas karyawan 

banyaknya hasil kerja yang tidak sesuai dengan waktu kerja yang ada, 

tidak seseuai dengan waktu yang telah ditentukan perusahaan, 

ketepatan waktu di karyawan kud dau selalu terlambat datang ke 

tempat kerja, pulang kerja tidak sesuai dengan jam kepulngan 

karyawan serta menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu 

David C. McClelland (1987) berpendapat bahwa “ada 

hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian 

prestasi kerja karyawan”. Motif berprestasi adalah suatu dorongan 

dalam diri pegawai untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan 

sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja. 

Menurut Dharma, ukuran atau indikator prestasi kerja dilihat 

dari kualitas, kuantitas, ketetapan waktu. 

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. Sumberdaya manusia yang mampu, cakap, dan terampil 
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serta memiliki keinginan untuk bekerja dengan giat dalam usaha 

mencapai hasil kerja yang optimal merupakan modal penting di dalam 

suatu koperasi 

Koperasi didirikan untuk membantu masyarakat sekitar untuk 

mengembangkan usaha ternak dan untuk membantu dalam 

pengelolaan hasil ternak, selain itu untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarkat. Koperasi ini memberikan beragam informasi kepada 

khalayak luas khususnya di wilayah jawa timur dan sekitarnya.Dalam 

menjalankan aktivitas perusahaan, para karyawan menjalankan tugas 

dan kewajibannya secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sehingga koperasi dapat memenuhi kebutuhan karyawan atau 

masyarakat sekitar.  

Hal ini dapat dijadikan acuan dalam mengaktifkan motivasi 

kerja karyawan agar dapat bekerja dengan giat untuk meningkatkan 

prestasi kerja karyawan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan 

serta menjaga eksistensi koperasi.Kemajuan perusahaan juga tidak 

terlepas dari manajemen perusahaan dalam menggunakan sumberdaya 

berupa material maupun finansial sebagai sarana pencapaian tujuan 

yaitu mensejahterakan anggotanya. 

Melihat fenomena di atas, Melihat dari fenomena di KUD 

DAU Malang para karyawan harus memiliki motivasi tinggi dan 

prestasi kerja yang baik tercermin dari rasa tanggung jawab,berani 

mengambil resiko,memiliki tujuan yang relistis, memiliki rencana 



4 

�

kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk realistis, mencari 

kesempatan untuk merealisasikan rencana yang diprogramkan yang 

menciptakan suatu keinginan untuk bekerja dan memberikan sesuatu 

yang terbaik untuk pekerjaannya serta mempunyai motif untuk 

berhubungan dengan orang lain, motif untuk berkuasa, motif untuk 

berprestasi serta harus memiliki prestasi kerja yang didasarkan 

kualitas, kuantitas, ketepatan waktu. 

Pentingnya motivasi dan prestasi kerja menuntut pimpinan 

koperasi untuk peka terhadap kepentingan karyawan. Pimpinan 

koperasi melakukan pedekatan tidak hanya terhadap karyawan tetapi 

juga terhadap keluarga dan lingkungannya sehingga koperasi tahu apa 

yang menyebabkan karyawan termotivasi dalam bekerja. Motivasi 

yang tepat baik dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi merupakan faktor 

penentu dalam mencapai prestasi kerja karyawan sehingga dapat 

memajukan KUD DAU Malang kedepannya agar lebih maju lagi juga 

bisa bersaing dengan koperasi lainnya yang ada di Malang  

Hal ini dikarenakan motivasi juga prestasi kerja para karyawan 

akan mempengaruhi citra KUD DAU Malang. Maka keberadaan 

karyawan mempunyai peranan penting untuk mencapai tujuan 

pelayanan perusahaan dan kepentingan bagi konsumen. Hal ini 

dikarenakan prestasi kerja para karyawan akan mempengaruhi citra 
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perusahaan. Sehingga di sini perlu diciptakan suatu motivasi yang 

baik sebagai sarana dalam peningkatan prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan maka 

penulis mengambil judul “ Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi 

Kerja Karyawan KUD DAU MALANG 

B. Perumusan Masalah 

Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

                   karyawan KUD DAU Malang? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangatlah penting agar masalah utama dan 

obyek yang diteliti bisa dicapai tanpa dikaburkan dengan masalah lain 

yang akan muncul. Mengingat banyaknya teori tentang motivasi dan 

prestasi kerja maka peneliti membatasi pada teori motivasi 

McClelland dan teori prestasi kerja Dharma 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a) Tujuan Penelitian 

       Untuk mengetahui pengaruh motivasi dengan prestasi kerja 

karyawan  KUD DAU Malang 

b) Kegunaan Penelitian 

1. Bagi KUD DAU 

a) Dapat menjadi masukan bagi KUD DAU Malang khususnya 

unit kerja di KUD DAU Malang dalam memotivasi karyawan 
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b) Sebagai bahan kajian perumusan kebijakan dalam pembinaan 

organisasi sebagai upaya peningkatan prestasi kerja karyawan 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Dapat digunakan bagi peneliti lain untuk dijadikan sebagai 

bahan rujukan 
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