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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini sebuah perusahaan dituntut untuk mempertahanankan 

dan meningkatkan kualitas, kuantitas serta ketepatan waktu. Hal ini dimaksudkan agar 

perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis, baik dalam tingkat 

nasional maupun internasional. Salah satu media untuk mewujudkan peningkatan 

kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu perusahaan adalah melalui peran karyawan 

yang potensial.  

Perusahaan terus berupaya menyeleksi dan membina karyawan dengan 

semangat yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga diharuskan mampu menciptakan 

dan memelihara keunggulan sumber daya manusia yang diwujudkan melalui 

karyawan yang siap bersaing sesuai dengan tuntutan jaman dan perkembangannya. 

Sehingga, sumber daya manusia sangat penting dalam aktivitas perusahaan, karena 

produktivitas perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawan. 

Sumber daya manusia pada akhirnya menjadi tolak ukur keberhasilan suatu 

perusahaan. Keberhasilan tersebut dapat diraih apabila optimalisasi kinerja karyawan 

dapat diselaraskan dengan potensi dan dorongan dari dalam diri sendiri yang besar. Hal 

ini didukung oleh pernyataan Davis dalam Mangkunegara (2000:67) bahwa faktor 

yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan (ability) dan motivasi (motivation).  

Oleh sebab itu, antara kemampuan dan motivasi sangat besar pengaruhnya terhadap 

optimalisasi kinerja. Sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius untuk 

peningkatan kemampuan dan motivasi karyawan, yang pada akhirnya dapat berimbas 

pada peningkatan pencapaian kinerja dan tujuan perusahaan (Swasto. 2003:36) 
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Kemampuan karyawan yang tinggi akan mempengaruhi produksi yang 

dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu yang singkat. Robbins (2003:70) 

menyatakan bahwa kemampuan mempengaruhi langsung tingkat kinerja 

karyawan lewat kesesuaian kemampuan pekerjaan. Selain itu, motivasi memegang 

peran penting bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja terhadap karyawan. 

Melalui motivasi, karyawan akan terdorong dengan sendirinya atau berinisatif 

untuk memaksimalkan kinerja.  

PT. Primabox Adiperkasa merupakan anak cabang dari PT.Gudang 

Garam. Perusahaan ini menghasilkan produk berupa kertas karton yang berfungsi 

sebagai kemasan produk rokok. Peranan PT. Primabox Adiperkasa sangat 

berpengaruh terhadap pemasaran produk rokok dari PT Gudang Garam. Pada 

tingkatan produksi, PT. Primabox Adiperkasa mempunyai karyawan sejumlah 

333, dengan rincian pekerjaan pada bidang prond (bahan baku kardus), printing 

(print gambar), RDC (memotong), Stitching (steples), die cut (menyetak tekukan 

kardus), vega (mengelem menggunakan mesin), SSP& UD (pemotongan 

layer/skat kardus), glue (mengelem secara manual), mrentesi (pengambilan sisa-

sisa kardus), lifter (perantaraan), dan Strapack (hasil akhir penalian). Pentingnya 

peranan ini tidak dibarengi dengan kinerja karyawan yang maksimal.  

Berdasarkan pengamatan, karyawan dibagian produksi mengalami suatu 

kendala yaitu kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, terutama pada 

kualitas dan kuantitas. Pada kualitas produk yang dihasilkan menunjukkan bahwa 

produk yang dihasilkan yang berupa kemasan rokok mengalami cacat fisik, 

beberapa kemasan ditemukan kurang rapi dalam pencetakan produk. Sedangkan 
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pada kuantitas, jumlah produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 1.1, yang menggambarkan 

target dan realisasi produksi perusahaan dalam kurung waktu 5 bulan: 

Tabel 1.1 

Target Dan Realisasi Produksi PT. Primabox Adiperkasa Tahun 2014  

Pasuruan 

Bulan Target (Ton) Realisasi Selisih % 

Agustus 3500 3275 225 6% 

September 3500 3175 325 9% 

Oktober 3500 3250 250 7% 

November 3500 2900 600 17% 

Desember 3500 2650 850 24% 

Sumber : PT. Primabox Adiperkasa Pasuruan tahun 2014 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 5 bulan hasil harapan 

dan pencapaian produksi PT. Primabox Adiperkasa tidak stabil atau fluktuatif. Hal ini 

dapat diamati dari bulan Agustus selisih produksi kardusmencapai 6%,sedangkan 

pada bulan September mengalami kenaikan yaitu sebesar 9%, pada bulan Oktober 

selisih produksi kardus mengalami penurunan kembali menjadi 7%, dan pada bulan 

Novemberi mengalami kenaikan 17%. Kemudian, pada bulan Desember mengalami 

kenaikan sebesar 24%. Akan tetapi standart deviasi yang ditoleransi oleh perusahaan 

sebesar 20%. Melalui tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi permasalahan 

terkait target dan realisasi produksi pada perusahaan, karena presentase selisih 

melebihi standart yang telah ditoleransi oleh perusahaan.   



4 
 

 
 

Kemampuan karyawan di PT Primabox Adiperkasa dapat dikategorikan 

menjadi kemampuan intelektual dan fisik. Berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan kepada personalia, kemampuan fisik karyawan cenderung sudah sesuai 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Namun, kemampuan 

intelektual yang dimiliki karyawan mengalami kendala yaitu terdapat beberapa 

karyawan yang kurang berpengalaman dalam menggunakan peralatan tertentu. 

Hal ini ditunjukkan dengan ada karyawan yang mengoperasikan peralatan tidak 

sesuai dengan keahlian yang dimiliki, yang mengkibatkan pengolahan dan 

pemeliharan inventaris perusahaan menjadi terlambat penanganannya. Karena 

karyawan kurang mampu mendeteksi kebutuhan atau perawatan alat yang 

dioperasikan tersebut.  

Pemberian motivasi dilakukan oleh perusahaan secara finansial atau non 

finansial agar kinerja karyawan dapat meningkat. Pemberian motivasi dimulai dari 

memenuhi kebutuan pokok karyawan yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, hingga kebutuhan 

aktualisasi diri. Hal ini dilakukan agar karyawan dapat menunjukkan potensi yang 

mereka miliki. 

Karyawan yang termotivasi dalam bekerja akan berupaya 

memaksimalkan pekerjaan yang sedang dilakukan. Pada kenyataannya, 

berdasarkan wawancara, karyawan bagian produksi PT Primabox Adiperkasa 

menyatakan bahwa motivasi yang diberikan perusahaan belum mampu 

mendorong karyawan untuk memaksimalkan kinerja mereka. Permasalahan yang 

sering muncul terkait penghargaan dan kebutuhan sosial. Minimnya penghargaan 
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yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi merupakan kendala yang 

dijumpai di lapangan. Karyawan yang sudah berinisatif menyelesaikan dan 

membantu pekerjaan yang lain seharusnya diberikan penghargaan sebagai bentuk 

balas jasa yang telah dilakukan dan mendorong karyawan lain melakukan hal 

serupa, yang dalam jangka panjang mampu membangun kerjasama yang baik 

sebagai team dalam perusahaan. Akan tetapi prestasi tersebut kurang diperhatikan 

perusahaan.  

Selanjutnya, permasalahan yang muncul terkait motivasi kerja adalah 

kebutuhan sosial. Beberapa karyawan mengaku bahwa selama ini hubungan sosial 

antar karyawan sudah berjalan dengan baik, bahkan jarang timbul konflik yang 

berakibat pada menurunnya kinerja. Sedangkan permasalahan akan kebutuhan 

sosial terletak pada hubungan yang terjalin antara karyawan dengan pimpinan. 

Beberapa karyawan menyebutkan bahwa hubungan sosial tersebut kurang 

harmonis karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin 

seringkali secara sepihak, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan 

karyawan. Hal ini berimbas pada tidak diterima dengan baik keberadaan 

pemimpin sebagai individu sosial oleh karyawan. Sehingga, muncul rasa kurang 

terdorongnya karyawan untuk memaksimalkan kinerja.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka penulis 

mengambil judul “Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan pada PT. Primabox Adiperkasa Pandaan Pasuruan”. 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan 

masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kemampuan, motivasi kerja dan kinerja karyawan pada PT. 

Primabox Adiperkasa Pandaan? 

2. Apakah kemampuan dan motivasi kerja karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Primabox Adiperkasa Pandaan? 

3. Diantara variabel kemampuan dan motivasi kerja manakah paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

 

C.  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang digunakan untuk memperoleh pemahan 

lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi masalah yaitu teori motivasi yang 

digunakan oleh hierarki kebutuhan Maslow. Karyawan pada bagian Produksi dan 

karyawan yang sudah bekerja selama 1 tahun karena dalam 1 tahun tersebut dapat 

dilihat kemampuan serta motivasi yang telah diberikan perusahaan. Variabel 

kemampuan menurut Robbins yang meliputi kemampuan intelektual dan 

kemampuan fisik. Sedangkan variabel kinerja menurut Mangkunegara yang terdiri 

atas kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan proposal 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan kemampuan dan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan pada  PT. Primabox Adiperkasa Pandaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kemampuan dan motivasi kerja 

karyawan terhadap kinerja PT. Primabox Adiperkasa Pandaan. 

3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Primabox Adiperkasa Pandaan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini penting harapan dapat memberikan 

kegunaan dalam menjawab permasalahn yang ada. Manfaat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Agar dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk 

mengambil langkah-langkah dalam mencapai kinerja karyawann yaitu 

dengan cara memotivasi kerja dan kemampuan kerja terhadap karyawan 

agar karyawan bisa bekerja secara optimal . 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi yang dapat memberikan perbandingan 

dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.  


