
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 
 

Sebuah perubahan (change) dalam kehidupan adalah mutlak terjadi, 

sekalipun dalam sebuah organisasi.  Putaran perubahan tersebut sifatnya 

berkelanjutan dan hal ini sudah menjadi sifat dasar dari kehidupan organisasi 

serta merupakan harapan dari karyawan. Semua organisasi mengoperasikan 

dan mencari dukungan di lingkungan yang secara konstan berkaitan dengan 

sebuah perubahan. Oleh karena itu, keberadaan manusia, dalam hal ini adalah 

tenaga kerja, pada sebuah organisasi memiliki posisi yang sangat vital dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki 

perlu dikelola dengan baik. Dalam konteks pemberdayaan sumberdaya 

manusia, agar menghasilkan karyawan profesional dengan integritas tinggi, 

diperlukan suatu acuan baku yang diberlakukan oleh suatu organisasi. Acuan 

baku ini dapat memberikan gambaran organisasi dalam menentukan langkah 

serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pada akhirnya, kesuksesan sebuah organisasi tidak hanya tergantung 

pada bagaimana organisasi menghasilkan kompetensi manusia, tetapi juga 

bagaimana organisasi memberikan dukungan atas kemampuan yang dimiliki 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan.  Pentingnya dukungan 

perusahaan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para karyawan menjadi 
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hal yang penting mengingat pada lingkungan perusahaan, baik internal 

maupun eksternal, selalu mengalami perubahan yang berkelanjutan. 

Kemampuan dalam bekerja seorang karyawan mutlak dimiliki oleh 

karyawan sehingga aktivitas atau pekerjaan yang menjadi tanggungjawab 

mereka dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. Pada dasarnya kemampuan kerja karyawan ditentukan dari 

kemampuan pengetahuan, kemampuan keterampilan serta kemampuan sikap. 

Melalui beberapa indikasi dari kemampuan kerja tersebut dengan sendirinya 

dapat  menunjukkan adanya kemampuan kerja secara keseluruhan, dimana 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan dapat menunjukkan tingkat 

kemampuan kerja yang dimiliki. Dengan adanya kemampuan kerja yang 

dimiliki oleh karyawan maka dengan sendirinya dapat mencerminkan kinerja 

yang akan dihasilkan oleh karyawan. 

Kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan menjadi hal yang 

sangat penting bagi setiap karyawan sehingga mampu untuk menyesuaikan 

diri dan beradaptasi dengan lingkungan di perusahaannya. Kemampuan kerja 

para karyawan dianggap penting karena pimpinan perlu memahami sifat yang 

dimiliki oleh pegawai, melalui usaha tersebut maka dapat tercipta suasana 

kerja yang lebih tepat  bagi usaha meningkatkan kinerja pegawai.  

Pada sisi yang lain dalam upaya untuk memaksimalakn atas potensi yang 

dimiliki para karyawan dalam bekerja di perusahaan, maka perlu adanya 

motivasi dari perusahaan sehingga para karyawan dapat terdorong untuk 

bekerja secara maksimal diperusahaan. Motivasi kerja karyawan pada 



 3

dasarnya merupakan dasar atau arah perilaku seorang karyawan dalam bekerja 

pada suatu perusahaan, selain itu motivasi para karyawan juga terkait dengan 

kemampuan para pemilik perusahaan untuk mempengaruhi segala bentuk 

tindakan para karyawan untuk mengikuti segala bentuk tindakan yang 

diharapkan oleh pemilik perusahaan. Kenyataan tersebut menjadi dukungan 

atas usaha untuk dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong 

seorang karyawan dalam bekerja di perusahaan. Melalui analisis terhadap 

motivasi kerja para karyawan tersebut maka dapat diketahui secara seksama 

mengenai berbagai perilaku karyawan yang mempengaruhi motivasi serta 

dukungan yang telah diberikan oleh perusahaan.  

Dalam usaha untuk meningkatkan motivasi kerja para karyawan 

sehingga tenaga kerja yang terdapat diperusahaan dapat secara efektif 

mendukung tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 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. 

Usaha nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi atau 

dorongan kepada karyawan. Salah satu teori yang terkait dengan usaha untuk 

memotivasi para karyawan agar memiliki keinginan untuk bekerja secara 

maksimal di perusahaan yaitu teori Maslow yang lebih dikenal dengan teori 

Hirarki Kebutuhan Maslow, dimana motivasi kerja karyawan terbagi menjadi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, 

kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. 
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(Mangkunegara, 2005 : 63). Upaya perusahaan terkait dengan peningkatan 

atas motivasi para karyawan tersebut yaitu memiliki dampak terhadap usaha 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai para karyawan di 

perusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan kompenasi finansial dan kompensasi non 

finansial dengan teori Hirarki Maslow menunjukkan adanya keterkaitan 

dimana kompensasi yang diberikan oleh perusahaan tersebut merupakan salah 

upaya perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan seperti yang 

terdapat di teori Hirarki Maslow. Hal tersebut dikarenakan dalam teori 

Maslow mencakup seluruh pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar 

sampai kebutuhan yang paling tinggi tingkatannya. Melalui kebijakan 

perusahaan yang berkaitan dengan kompensasi finansial dan non kompensasi 

maka merupakan upaya perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan para 

karyawan terutama pemenuhan kebutuhan psikologis. Kondisi tersebut 

dikarenakan salah satu motivasi karyawan dalam bekerja di perusahaan adalah 

pemenuhan kebutuhan fisiologis, dimana salah satunya terkait dengan 

kebijakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. 

Dalam manajemen sumber daya manusia; permasalahan kinerja 

karyawan merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pencapaian 

tujuan suatu perusahaan.  Menurut Hasibuan (2002: 105) menyatakan kinerja 

adalah “suatu hasil kerja yang dimiliki oleh seseorang  dalam melaksanakan 

tugas-tugas  yang dibebankan kepadanya  yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu”. Menyadari pentingnya kinerja 
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karyawan, maka di dalam perkembagan ilmu manajemen ada banyak catatan 

yang membuktikan bahwa kinerja menjadi fokus kajian yang menarik untuk 

dikaji terutama apabila dikaitkan dengan kemampuan dan motivasi kerja para 

karyawan di perusahaan. 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUD 

DAU Malang dengan pertimbangan bahwa produk yang dihasilkan adalah 

produk yang dikonsumsi secara umum dan memiliki peluang pengembangan 

usaha yang cukup besar. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan 

dan motivasi para karyawan dalam bekerja di perusahaan menjadi penentu atas 

keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan usaha yang dilakukan. 

Apabila dikaitkan kemampuan yang dimiliki para karyawan selama ini 

menunjukkan bahwa selama ini para karyawan dapat bekerja sesuai dengan 

ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut dikarenakan 

selama ini dalam proses perekrutan karyawan, pihak manajemen selain 

mempertimbangkan atas pendidikan formal yang dimiliki juga 

mempertimbangkan kemampuan atau pengalaman kerja yang dimiliki. 

Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa 

karyawan yang akan dipekerjakan dapat secara maksimal dalam bekerja di 

perusahaan.  

Perusahaan selama ini dalam upaya untuk pengembangan atas 

kemampuan para karyawan juga melakukan pelatihan misalnya 

pengoperasioan mesin produksi, pencampuran komposisi bahan-bahan produk, 

dan lain-lain bagi karyawan terkait dengan aktivitas atau tugas masing-masing 
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karyawan. Bentuk pelatihan yang dilakukan yaitu dengan dua metode, pertama 

dengan yaitu dengan melaksanakan kegiatan secara berkala yaitu 2 kali dalam 

setahun dan dengan memberikan arahan secara langsung kepada para 

karyawan apabila terjadi permasalahan dalam proses penyelesaian 

pekerjaaanya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka pihak manajemen pada 

KUD DAU Malang dalam upaya untuk memaksimalkan atas kemampuan 

kerja para karyawan sudah dimulai pada saat proses perekrutan juga setelah 

proses karyawan bekerja di perusahaan. Dengan adanya kemampuan kerja 

yang tinggi maka upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja masing-

masing karyawan dapat terbentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh 

perusahaan.  

Upaya perusahaan dalam memaksimalkan atas pencapaian kinerja 

para karyawan juga memberikan motivasi kerja yaitu berupa motivasi yang 

bersifat finansial dan non finansial. Motivasi finansial yaitu berupa pemberian 

gaji, dimana jumlahnya mengalami peningkatan, tunjangan untuk anak dan 

istri dan bonus, yaitu berupa uang kehadiran yang besarnya setiap bulan 

seorang karyawan tidak pernah absen mendapatkan tambahan gaji sebesar Rp. 

25.000,00 sampai Rp. 100.000,00 setiap bulan.  Selain itu untuk meningkatkan 

motivasi kerja para karyawan perusahaan juga menetapkan kebijakan 

mengenai pemberian kompensasi non finansial, yaitu adanya kenaikan jabatan 

serta adanya pemberian penghargaan dari perusahaan kepada karyawan yang 

memiliki kinerja dan sikap yang baik dalam bekerja di perusahaan, 

penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh pimpinan perusahaan 



 7

serta adanya jaminan perasaan aman dalam bekerja yaitu pemberian fasilitas 

keamanan kerja. Segala bentuk kebijakan tersebut dilakukan oleh perusahaan 

dalam upaya untuk memakisimalkan atas potensi yang dimiliki para karyawan 

melalui pemberikan motivasi kerja kepada karyawan. 

Apabila dikaitkan dengan pencapaian atas kinerja dalam bekerja di 

perusahaan maka dapat diketahui dari perbandingan antara target jumlah 

produk yang harus dihasilkan para karyawan dalam bekerja dengan realisasi 

jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang secara lengkap disajikan 

pada tabel 1. 

Tabel 1 
Data Jumlah Produksi 

Pada KUD DAU Malang Bulan Maret 2010-Maret 2011 (Ukuran 200 cc) 
Bulan Target Realiasi Selisih 

Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
Nopember 
Desember 
Januari 
Februari 
Maret 

50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 
50.000 

38.840 
38.891 
44.431 
49.165 
45.859 
66.246 
42.020 
50.722 
50.545 
48.415 
49.121 
47.566 
47.895 

(28,73%) 
(28,56%) 
(12,53%) 
(1,69%) 
(9,02%) 
24,52% 

(18,99%) 
1,42% 
1,07% 

(3,27%) 
(1,78%) 
(4,868%) 
(4,21%) 

Sumber: KUD DAU Malang 
 

Berdasarkan data produksi tersebut maka dapat diketahui bahwa 

secara umum para karyawan belum mampu untuk memenuhi target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, Namur demikian apabila dibandingkan dengan 

batas toleransi yang ditetapkan perusahaan sebesar 5%, menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan atas kinerja yang telah dicapai. Penentuan tingat 
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prosentase tersebut yaitu dengan pertimbangan atas ketersediaan bahan baku 

yang digunakan dan kelancaran mesin produksi yang digunakan. Berdasarkan 

data juga dapat diketahui bahwa pada bulan Agustus realisasi jumlah produksi 

melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya 

peningkatan jumlah pesanan sehingga pada bulan tersebut perusahaan 

menerapkan sistem lembur kepada para karyawan sehingga realisasi produksi 

melebihi atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil judul: ”Pengaruh 

Kemampuan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada KUD DAU 

Malang”. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan kerja karyawan pada KUD DAU Malang ? 

2. Bagaimana motivasi karyawan pada KUD DAU Malang ? 

3. Bagaimana kinerja karyawan pada KUD DAU Malang ? 

4. Apakah kemampuan kerja dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada KUD DAU Malang ? 

5. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada KUD DAU Malang ?  

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memfokuskan permasalahan dan mempertajam ruang lingkup 

pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini dilakukan 

hanya pada karyawan bagian produksi yang memiliki masa kerja lebih dari 1 

tahun dan teori motivasi menurut Maslow.  
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kemampuan kerja karyawan pada KUD 

DAU Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan motivasi karyawan pada KUD DAU 

Malang. 

c.  Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada KUD DAU Malang 

d. Untuk menguji kemampuan kerja dan motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada KUD DAU Malang. 

e. Untuk menguji variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada KUD DAU Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen pada KUD DAU Malang 

dalam meningkatkan kemampuan kerja dan motivasi para karyawan 

dengan harapan dapat meningkatkan kinerja para karyawan. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan kemampuan dan 

motivasi kerja serta kinerja karyawan. 

 


