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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Motivasi dilihat dari sudut pandang terminology berasal dari dari bahasa 

latin “movere” yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi berupa 

dorongan dalam pembahasan ini adalah dorongan kepada para karyawan perusahaan. 

Selanjutnya, menurut Anoraga (1992), motivasi dikatakan sebagai suatu kebutuhan 

yang mendorong perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. 

Motivasi dipengaruhi faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, 

seperti kepuasan kerja, dan keinginan dan harapan pribadi. Motivasi kerja dari dalam 

diri yaitu dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan guna mencapai tujuan pribadi dan organisasi dalam rangka memenuhi 

keinginan atau kebutuhannya. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri 

seseorang (environment factors), seperti peran pimpinan, status dan tanggung jawab, 

kompensasi yang memadai, dan kondisi lingkungan kerja. Faktor eksternal sangat 

berperan dalam menunjang motivasi dari dalam diri karyawan. Hal demikian karena 

peran faktor eksternal sebagai stimulan dalam meningkatkan motivasi internal pada 

setiap karyawan.   

Motivasi pada suatu organisasi atau perusahaan bertujuan untuk mendorong 

semangat kerja para karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilan demi terwujudnya suatu organisasi. Pimpinan yang 

mengarahkan melalui motivasi akan menciptakan kondisi dimana karyawan merasa 

mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Hubungan kerja sama antara pimpinan  dan 

karyawan akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi para 

karyawan. Hal ini karena dalam memuaskan berbagai kebutuhan dan keinginan 

karyawan yang berkedudukan sebagai bawahan pada setiap organisasi pada 

umumnya tergantung pula pada sikap dan pandangan pimpinan mereka.  

PT. Ossiana Sakti Eka Maju selalu mengedepankan tujuan organisasi, 

tentunya sangatlah penting bagi pimpinan untuk selalu senantiasa melakukan 

motivasi. Motivasi kerja dari pimpinan kepada karyawan merupakan kunci bagi 

tercapainya tujuan organisasi.  Pada hakikatnya tujuan organisasi dapat tercapai 
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apabila ditunjang dengan perhatian terhadap tujuan pribadi karyawan. Lebih lanjut, 

Anoraga (1992) menjelaskan bahwa sebagai pimpinan yang dapat dikatakan arif 

mutlak  apabila dapat memahami latar belakang kemampuan, kebutuhan, dan 

harapan karyawan. Sehingga pimpinan dapat merealisasikan antara tujuan organisasi 

dan tujuan pribadi.   

Senada dengan pernyataan diatas Herzberg (dalam Hasibuan, 2010) 

menjelaskan tentang pimpinan dalam melakukan motivasi kepada bawahan harus 

mengetahui  tiga hal penting sebagai berikut:  pertama, hal-hal yang mendorong 

karyawan adalah pekerjaan yang menantang yang mencakup perasaan untuk 

berprestrasi, bertanggung jawab, kemajuan dapat menikmati pekerjaan itu sendiri dan 

adanya pengakuan atas semuanya. Kedua, hal-hal yang mengecewakan karyawan 

adalah terutama factor yang bersifat embel-embel saja pada pekerjaan, peraturan 

pekerjaan, penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji, tunjangan dan lain-lain. 

Ketiga, karyawan kecewa jika peluang untuk berpestrasi terbatas. Mereka akan 

menjadi sensitive pada lingkunganya serta mulai mencari-cari kesalahan.   

PT. Ossiana Sakti Eka Maju merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang industri setiap harinya melakukan produksi dalam jumlah besar. Perusahaan 

ini merupakan satu-satunya perusahaan industri ban rekondisi terbesar yang ada di 

Balikpapan. Oleh karena itu perusahaan ini menjadi satu-satunya perusahaan yang 

menjadi sentral utama penyedia ban rekondisi. Lebih lanjut karyawan perusahaan 

tersebut, setiap harinya dituntut melakukan produksi untuk memenuhi permintaan 

pasar yang selalu meningkat. Produktifitas karyawan dalam bekerja sangat 

dipengaruhi oleh factor-faktor motivasi. Faktor motivasi yang mempengaruhi 

produktifitas ada dua yaitu faktor intrinsik dan ekstrinsik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan untuk meningkatkan produktifitas karyawan dalam bekerja bergantung 

pada sejauhmana motivasi karyawan.   

Dengan demikian dapat dikatakan karyawan dalam perusahaan ini merupakan 

asset bagi perusahaan dalam melakukan proses produksi. Karyawan pada PT. 

Ossiana Sakti Eka Maju mempunyai latar belakang yang beragam ditinjau dari segi 

umur, jabatan dan masa kerja. Basis perbedaan tersebut menjadi alasan bagi seorang 

pimpinan agar mampu dalam mengenali kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) 

yang diperlukan karyawan. Seperti yang diungkapakan oleh Hasibuan (2010), setiap 
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orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan (needs). Pada dasarnya kebutuhan 

seseorang adalah sama tetapi keinginan (wants) setiap orang tidak sama. Hal tersebut 

tentunya menjadi penting bagi pimpinan perusahaan untuk selalu memotivasi 

bawahannya.   

Dengan adanya motivasi kerja terhadap karyawan, akan membuat karyawan 

lebih bersemangat dalam bekerja, terjalin hubungan yang harmonis antara pimpinan 

perusahaan dengan bawahan, tercapainya kepuasan para pekerja terhadap tugas dan 

pekerjaannya karena memperoleh tugas yang disukai sepenuhnya, adanya jaminan 

kepastian serta perlindungan terhadap segala sesuatu yang dapat membahagiakan diri 

pribadi dan karier dalam bekerja. Sedangkan apabila motivasi  yang diberikan 

kurang, maka karyawan tidak memperoleh kepuasan kerja dan tidak akan pernah 

mencapai kemenangan psikologi, yang pada akhirnya akan menjadi frustasi. 

Karyawan seperti ini akan mempunyai pendapatan yang rendah, cepat lelah, bosan, 

emosinya stabil, sering absen dan melakukan kesibukan yang tidak ada hubungannya 

dengan pekerjaan yang harus dilakukan.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti mengadakan penelitian 

mengenai “ Motivasi Kerja Karyawan PT. Ossiana Sakti Eka Maju”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tingkat motivasi kerja 

karyawan PT. Ossiana Sakti Eka Maju? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi kerja 

karyawan PT. Ossiana Sakti Eka Maju. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis 

maupun secara teoritis, sebagai berikut : 
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1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan maupun pertimbangan bagi 

perusahaan dalam menumbuhkan motivasi terutama pada karyawan. 

b. Memberikan tambahan masukan bagi manajemen perusahaan terhadap 

penyusunan kebijakan mengenai peningkatan motivasi karyawan. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan teori-teori dalam 

bidang psikologi industri dan organisasi. 

b. Memberikan pengalaman berharga bagi peneliti menerapkan ilmu 

pengetahuan. 

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

peneliti selanjutnya mengenai motivasi kerja. 

 

 


