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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan dituntut untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerja 

dan kuantitas kerja karyawan. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat 

bersaingdengan perusahaan lain yang sejenis, baik pada tingkat nasional maupun 

tingkat internasional. Perusahaan berusaha mencari dan membina karyawan 

dengan semangat tinggi, menciptakan dan memelihara keunggulan sumber daya 

manusia yang mampu bersaing. Sumber daya manusia inilah yang pada akhirnya 

menjadi tulang punggung bagi keberhasilan suatu perusahaan dan semakin 

kompleks suatu pekerjaan dalam hal tuntutan pemrosesan informasi (Robbins, 

2008). 

Pengelolaan sumber daya manusia tidak lepas dari faktor kemampuan 

karyawan yang diharapkan dapat berprestasi sebaik mungkin demi mencapai 

tujuan yang di inginkan oleh perusahaan, setiap karyawan merupakan asset utama 

perusahaan dan mempunyai peran yang strategis didalam perusahaan yaitu 

sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali aktivitas 

perusahaan.Kinerja karyawan merupakan faktor utama yang menentukan 

keberhasilan perusahaan. Dengan kinerja karyawan yang tinggi maka keuntungan 

yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat, serta dapat dijadikan tolak ukur 

kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan dapat dilihat dari tujuan-tujuan 

perusahaan yang telah tercapai, kinerja karyawan perlu ditingkatkan dengan 
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melakukan motivasi kerja karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

(Mangkunegara, 2007). 

Penelitian ini dilakukan di PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep 

Mojokerto yang mempunyai karyawan berjumlah 1284 karyawan. Fokus 

penelitian ini terletak pada kinerja karyawan bagian produksi PT PN X PG 

Gempol kerep yang berjumlah 139 karyawan yang terdiri dari: instalasi dan 

pengolahan. Kinerja pada bagian instalasi terdiri dari beberapa sub sub bagian 

yaitu gilingan, ketel, besali, listrik, instrumen, DPLH. Sedangkan kinerja pada 

bagian pengolahan terdiri dari laboraturium, evaporator, masakan, puteran. 

Berikut ini adalah tabel tentang target dan realisasi produksi perusahaan dalam 

kurun waktu lima tahun yang ditunjukkan dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Produksi PT PN X Gempol Kerep Mojokerto 

 Tahun 

 2010 (Ton) 2011 (Ton) 2012 (Ton) 2013 (Ton) 2014 (Ton) 

Target 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

Realisasi 1.048.023 736.807 850.242 1.086.849 991.516 

Tingkat 

Pencapaian 
95,27% 66,98% 77,29% 98,80% 90,14% 

Sumber : PT. PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep Mojokerto tahun 2015 

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu lima tahun 

realisasi produksi PT PN X PG Gempol Kerep Mojokerto mengalami fluktuasi di 

karenakan nilai dari realisasi produksi gula yang tidak stabil dari tahun ke tahun. 

Dari hal tersebut target yang tetap dan realisasi yang fluktuasi akan terjadi apabila 

kinerja karyawan PT PN X PG gempol kerep kurang maksimal dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan apabila dikaitkan dengan tingkat pencapaian 
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menunjukkan bahwa adanya kecenderungan mengalami fluktuasi dan tahun 2014 

menunjukkan pencapaian yang rendah. 

Kinerja karyawan PG Gempol Kerep Mojokerto pada bagian instalasi dan 

pengolahan kurang baik,hal ini dapat dilihat dari kuantitas, kualitas dan ketepatan 

waktu pekerjaan. Dengan kata lain, dapat di lihat dari kualitas kerja karyawan 

bagian instalasi yang kurang maksimal dalam menguasai pengelolaan dan 

pemeliharaan sumber daya peralatan peralatan yang ada dan juga terjadi 

minimnya peralatan peralatan yang canggih di dalam perusahaan, Selain itu sama 

halnya dengan kualitas kerja karyawan bagian pengolahan yang sering terjadi 

keteledoran dalam pengawasan proses penggilingan. Dengan adanya hal tersebut 

akan berpengaruh pada jumlah atau hasil pekerjaan bagian instalasi dan 

pengolahan yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, maka dari hal tersebut 

PT PN X PG Gempol Kerep tidak mencapai target dan juga ketepatan waktu yang 

diingikan oleh pihak perusahaan. 

Keterkaitan fenomena kinerja yang telah dijelaskan diatas akan berpengaruh 

pada pemberian motivasi kerja dan kemampuan kerja karyawan. Dengan adanya 

hal tersebut Perusahaan telah memenuhi kebutuhan yang mendorong karyawan 

sehingga termotivasi kerja dan karyawan telah memiliki kemampuan dalam 

bekerja.  

Pemberian motivasi kerja dilakukan oleh perusahaan secara finansial ataupun 

non finansial agar kinerja karyawan dapat meningkat. Pemberian motivasi kerja 

dimulai dari memenuhi kebutuhan dasar karyawan yaitu: kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan hingga 
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kebutuhan aktualisasi diri agar karyawan dapat menunjukkan potensi diri dari 

karyawan itu sendiri. 

PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep Mojokerto memotivasi kerja 

karyawan secara finansial dengan memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan 

fisiologis. Kebutuhan ini dipenuhi dari pemberian gaji pokok karyawan dimana 

gaji pokok karyawan khususnya bagian produksi sebesar Rp 2.695.000 yang 

mengikuti UMK kota Mojokerto 2015. Tetapi dari riset yang di lakukan peneliti 

di PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep Mojokerto di ketahui bahwa ada 

beberapa karyawan yang mengeluh atas gaji yang di berikan di bagian produksi, 

gaji yang diberikan seharusnya mengikuti UMK Surabaya karena semua pabrik 

gula yang ada di naungan PT PN X mengikuti UMK Surabaya sebesar Rp 

2.710.000 tapi kenyataannya PT PN X PG Gempol Kerep khususnya bagian 

produksi belum mencapai UMK Surabaya dan masih mengikuti UMK Mojokerto. 

Untuk kebutuhan rasa aman, perusahaan memberikan tunjangan asuransi BPJS, 

yang terdiri dari JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK 

(Jaminan Kecelakaan Kerja), JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), dengan 

adanya hal tersebut karyawan akan mendapat manfaat luar biasa. Hal itu ditandai 

dengan hanya membayar iuran ringan, mereka yang kebanyakan kelas bawah bisa 

mendapat berbagai fasilitas layanan medis. 

Kebutuhan sosial yang ada di PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep 

Mojokerto adalah hubungan yang terjadi antara sesama karyawan berjalan dengan 

baik dan tidak pernah terjadi konflik. Permasalahan yang berhubungan dengan 

kebutuhan sosial adalah dilihat dari hubungan antar karyawan dan atasan yang 
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kurang harmonis karena sering terjadi perbedaan hal itu disebabkan adanya 

perubahan budaya.  

Dalam kebutuhan penghargaan, perusahaan memberikan motivasi kerja kepada 

karyawan dengan memberikan penghargaan kenaikan golongan setiap satu tahun 

sekali kepada karyawan yang mempunyai kinerja yang baik. Tetapi permasalahan 

yang timbul adalah terkadang karyawan merasa iri oleh karyawan yang 

medapatkan penghargaan karena setiap karyawan merasa telah melakukan 

kinerjanya dengan sebaik mungkin. Dalam kebutuhan aktualisasi diri yang 

diberikan perusahaan adalah mengadakan suatu pelatihan kepribadian, 

kedisiplinan, pelatihan di bagian staff pekerjaannya. Tetapi karyawan merasa 

pelatihan yang diberikan masih dirasa kurang cukup mendukung dalam 

pengembangan diri mereka. 

Perusahaan PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep Mojokertomemotivasi 

kerja karyawannya dengan memenuhi kebutuhan dasar karyawan yaitu: kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan hingga 

kebutuhan aktualisasi diri ternyata belum mampu berpengaruh secara maksimal 

terhadap kinerja karyawan sesuai keinginan tujuan perusahaan. 

Kemampuan karyawan di PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep 

Mojokerto dapat dilihat dari pengetahuan dan ketrampilan karyawan. Pada PT PN 

X PG (Pabrik Gula) Gempol Kerep Mojokerto terdapat karyawan yang 

menempati posisi tidak sesuai dengan pedidikan yang diambil pada saat 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi maupun pada saat menempuh 

pendidikan di sekolah menengah dan juga ada beberapa karyawan yang usianya 
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sudah tua setelah itu kemampuan fisiknya mulai melemah tetapi masih tetap di 

pekerjakan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut dalam 

melaksanakan tugas yang harus dikerjakannya. Adapun spesifikasi tingkat 

pendidikan karyawan bagian instalasi dan pengolahan pada PT PN X PG (Pabrik 

Gula) Gempol Kerep Mojokerto dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Pabrik Gula Gempol Kerep 

URAIAN Instalasi Pengolahan Total 

1 Menurut Pendidikan -   

 -S3 2 1 3 

-S2 45 29 74 

-Akademi (DIII, LPP) 1 0 1 

-SLTA 189 149 338 

-SLTP 21 16 37 

SD 9 29 38 

Jumlah 267 224 491 

Sumber: Pabrik Gula Gempol Kerep   

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa bagian instalasi memiliki 

komposisi tingkat pendidikan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 

bagian pengolahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka 

penulis mengambil judul “Pengaruh Kemampuan Kerja dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan” pada PT PN X PG (Pabrik Gula) Gempol 

Kerep Mojokerto”. 
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B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gambaran umum tentang tingkat kemampuan kerja, motivasi 

kerja kerja dan kinerja karyawan ? 

2. Apakah kemampuan kerja dan motivasi kerja kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan? 

3. Diantara kemampuan kerja dan motivasi kerja kerja variabel manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan kerja, motivasi kerja kerja dan 

kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis kemampuan kerja dan motivasi kerja kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

antara kemampuan dan motivasi kerja kerja. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini penting dengan harapan dapat 

memberikan kegunaan dalam menjawab permasalahan yang ada. Di samping itu 

diharapkan mempunyai kegunaan teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut 

maupun kegunaan praktis menyangkut pemecahan masalah yang aktual. Manfaat 

dari penelitian ini adalah: 
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a. Bagi Perusahaan 

Agar dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk mengambil  

langkah-langkah dalam mencapai kinerja karyawan yaitu dengan cara 

memotivasi kerja dan kemampuan kerja terhadap karyawan agar karyawan 

bisa bekerja secara optimal. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih mendalam 

permasalahan sumber daya manusia, khususnya masalah pemberian motivasi 

kerja dan kemampuan kerja. 

E. Batasan Masalah 

Objek penelitian dibatasi pada teori motivasi kerja yang digunakan oleh 

hierarki kebutuhan Maslow (dalam Rivai, 2009:840), Teori kemampuan kerja 

menurut (Robbins 2008;57), karyawan pada bagian Produksi dan karyawan yang 

sudah bermasa kerja 5 tahun. 

 

 

 


