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`BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi persaingan usaha yang hebat, setiap perusahaan diharapkan

akan mampu berkembang untuk mencapai tingkat yang lebih dimasa yang akan 

datang. Tujuan ini dapat dicapai jika aktivitas yang dilakukan dari bidang produksi, 

keuangan, pemasaran dan ketenagakerjaan telah diarahkan dengan baik dan tepat. 

Perusahaan atau organisasi memiliki berbagai macam instrumen dalam mencapai 

tujuannya. Instrumen-instrumen tersebut seperti sumber daya alam (bahan baku), 

sumber daya manusia (tenaga kerja), teknologi dan modal. Namun instrumen yang 

paling penting adalah sumber daya manuasia, dimana manusia merupakan faktor 

penggerak terpenting dari roda organisasi atau perusahaan 

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan 

berkualitas, terutama diera globalisasi sekarang ini, karena dalam dunia bisnis 

banyak dihadapkan pada persaingan yang semakin cepat seiring dengan berjalannya 

era globalisasi. Hal ini tentu saja akan menambah tantangan dan hambatan bagi 

pelaku bisnis yang dituntut  tidak hanya survive, tapi juga dapat berkembang,  oleh 

karena itu seluruh elemen organisasi suatu perusahaan harus benar-benar unggul 

dan dapat diandalkan. Dalam peningkatan mutu dari sumber daya manusia maka 

perusahaan harus memberikan motivasi dan berusaha meningkatkkan kemampuan 

para karyawannya 
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Faktor motivasi dan kemampuan tersebut penting sekali untuk diperhatikan 

karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia (karyawan). Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2006:67) faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (motivasion). Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri 

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. kemampuan (ability) 

karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality 

(Knowledge+ skill). 

Pada hakekatnya kesediaan atau motivasi seseorang karyawan untuk bekerja 

biasanya ditunjukkan oleh aktivitas yang terus-menerus, dan yang berorientasikan 

tujuan. Oleh karena itu seseorang karyawan yang bermotivasi adalah karyawan 

yang perilakunya diarahkan  kepada tujuan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya 

tidak mudah terganggu  oleh gangguan-gangguan kecil. Sedangkan karyawan yang 

tidak bermotivasi adalah mereka yang mungkin termasuk dalam salah satu dari tiga 

hal ini, yaitu: (1) Perilaku karyawan tidak memperlihatkan goal directed  

(berorientasikan tujuan);  (2)  perilaku karyawan  tidak diarahkan pada tujuan yang 

bernilai bagi organisasi; dan (3) karyawan tidak komitmen terhadap tujuan, dan 

karenanya mudah terganggu dan menuntut pengawasan yang tinggi (Gomes, 

2005:98). 

Motivasi adalah kemauan untuk memberikan upaya lebih untuk meraih tujuan 

organisasi, yang disebabkan oleh kemauan untuk memuaskan kebutuhan individual 
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(Robbins, 2001: 198). Dengan adanya motivasi yang tepat para karyawan akan 

terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya 

karena meyakini bahwa dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan 

berbagai sasarannya, kepentingan–kepentingan pribadi para anggota organisasi 

tersebut akan tercakup pula. Dengan motivasi yang tinggi akan menciptakan sebuah 

komitmen terhadap apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan 

setiap pekerjaan 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuatan 

dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. 

Motivasi kerja karyawan dalam suatu organisasi dapat dianggap sederhana dan 

dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada dasarnya manusia mudah 

untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Masalah 

motivasi kerja dapat menjadi sulit dalam menentukan imbalan dimana apa yang 

dianggap penting bagi seseorang belum tentu penting bagi orang lain.  

Luthans et al (2006) menyatakan motivasi adalah proses sebagai langkah awal 

seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik dan psikis atau 

dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukkan untuk memenuhi tujuan 

tertentu. Apabila nilai ini tidak terjadi, maka akan terwakili individu-individu yang 

mengeluarkan tingkat biaya tinggi, yang sebenarnya berlawanan dengan 

kepentingan organisasi. Rendahnya kinerja karyawan dan motivasi karyawan yang 

dihadapi sebenarnya merupakan permasalahan klasik namun selalu update untuk 

didiskusikan. 
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Motivasi menjadi penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mendukung perilaku  manusia, agar mau bekerja giat dan antusias 

mencapai hasil yang optimal. Motivasi menjadi penting karena manajer 

membagikan pekerjaannya kepada bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan 

terintegrasi kepada tujuan yang diinginkannya. Perusahaan bukan saja 

mengharapkan karyawan mampu, cakap dan terampil tetapi yang terpenting mereka 

mau bekerja giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal atau 

mempunyai prestasi kerja yang tinggi. Kemampuan dan kecakapan karyawan tidak 

ada artinya bagi perusahaan jika mereka tidak mau bekerja giat. Untuk memotivasi 

seorang karyawan, manajer harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan 

karyawan 

Kemampuan merupakan hal penting untuk dapat menyelesaikan suatu 

pekerjaan disamping motivasi dan kesempatan. Bila seorang pekerja tidak memiliki 

kemampuan walaupun mendapatkan kesempatan dan didukung dengan motivasi 

yang tinggi tentunya akan sulit dapat menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu yang distandarkan. Menurut Robbins (2001) bahwa 

kemampuan terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. kemampuan 

intelektual kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental, 

sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan 

tugas -tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan. 

CV. Delta Raya merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang 

manufaktur (furniture) dan eksporter. Mulanya observator menganggap badan 
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usaha ini merupakan badan usaha kecil, namun ketika observator sudah masuk dan 

mewawancarai salah satu karyaawannya, observator dapat menyimpulkan CV. 

Delta Raya ini adalah sebuah badan usaha yang memiliki skala menengah keatas 

dengan lapangan usaha yang diisi oleh masyarakat setempat.  

CV. Delta Raya menganggap Manajemen Sumber Daya Manusia sangat 

penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. Badan Usaha ini memiliki 5 karyawaan 

dibagian kantor dan 50 karyawan dibagian sistem produksi. Dimana Sistem 

Produksi ini di bagi menjadi 5 devisi, yaitu : Pembahanan (bahan baku), Proses, 

Assembling (perakitan), dan finishing (gosok, finishing, dan packing). Badan usaha 

ini memberdayakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat, sehingga 

dapat dikatakan CV. Delta Raya sebagai lapangan usaha yang sangat bermanfaat 

untuk sekitarnya.  

Menurut Adias Ferdiansyah (karyawan Product Planning Control) CV. Delta 

Raya memproduksi barang sesuai dengan By Order, yaitu memproduksi barang 

sesuai dengan pesanan pelanggan. CV. Delta Raya memiliki buyer 

(pembeli/pelanggan) tetap dari Jepang, yaitu Senshukai. Dimana mereka secara 

continue melakukan perjanjian untuk mengirimkan barang setiap bulannya rata-rata 

1-2 Container. Barang yang di pesan sesuai dengan order dari Senshukai. Dimana 

barang-barang ini akan dijual kembali di Jepang dengan label Jepang, namun 

pembuatnya adalah Indonesia (Made In Indonesia). CV. Delta Raya memiliki 5 

suplier untuk memasok bahan bakunya (kayu), yaitu Perusahaan Perhutani 
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(Gresik), Tunas Bumi Jaya (Sidoarjo), Cahaya Sejati Gemilang (Pasuruan), Jamrud 

Nusantara Jaya (Sidoarjo), dan OPHR Rimba Jaya Lestari (Trenggalek).  

Pencapaian kinerja karyawan pada CV Delta Raya saat ini kurang optimal 

dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat diketahui dari hasil informasi dan 

didapatkan menunjukkan kinerja yang kurang maksimal. Kinerja yang tidak 

maksimal tersebut ditunjukkan dari tidak tercapainya barang orderan setiap bulanya 

yang sudah dipesan oleh pihak Jepang. Tidak tercapainya orderan pendapatan yang 

telah dipesan oleh pihak Jepang  disebabkan oleh  para karyawan yang kurang 

cekatan dan trampil dalam menyelesaikan menyelesaikan tugasnya, selain itu para 

pegawai juga dikerjar oleh waktu karena memiliki banyak permintaan dari pihak 

pemesan, sehingga mereka asal-asalan, kurang teliti dan terburu – buru dalam 

mengerjakan tugasnya. 

Kerusakan produk yang terjadi karena kurangnya kemampuan dan ketrampilan 

karyawan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan itu dapat dilihat dari 

banyaknya barang yang rusak seperti kurangnya pemberian lem yang 

mengakibatkan tidak kuat dan merenggannya bahan baku, pengecatan yang kurang 

rata dan rapi tidak sesuai dengan keinginan pihak pemesanan. Ketrampilan dan 

kemampuan sangat penting bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas kinerja 

agar tidak merugikan perusahan yang telah memberikan tanggung jawab 

kepadanya. 

Hal seperti ini mengakibatkan penurunan kualitas produk, dan kerugian pada 

perusahaan karena akan mengakibatkan banyaknya barang yang tidak sesuai 
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dengan pesnanan, barang yang sudah diproduksi diupayakan dikirim semua karena 

CV Delta Raya ini mengekspor produk furniturenya ke Negara Jepang, satu barang 

saja yang tidak sesuai pesanan akan mengakibatkan pembengkakan dana hal ini 

dikarenakan untuk mengirim barang ke Negara Jepang memerlukan dokumen 

ekspor dan dokumen – dokumen pendukung lainya yang tentunya pasti 

memerlukan tidak sedikit dana. Penurunan kemampuan dan kinerja karyawan dapat 

dilihat pada tabe 1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Data Pesanan CV. Delta Raya Batu  

Bulan Target (unit) Realisasi 

(Unit) 

Deviasi 

 (unit) 

Deviasi (%) 

Januari  654 649 5 0.7 % 

Februari 751 741 8 1% 

Maret  606 592 10 1.6% 

April 816 806 14 1.7 % 

Sumber : CV. Delta Raya Batu 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa produksi pada CV Delta Raya 

masih belum tercapai sesuai dengan permintaan dari pihak buyer. Pada bulan 

januari sampai bulan April terus mengalami peningkatan presentase barang yang 

tidak sesuai dengan pesanan. Jadi barang yang tidak sesuai pesanan tidak akan 

dikirim dan sangat merugikan perusahan karena tiap bulannya masih mengalami 

kenaikan bukanya mengalami penurunan. Selama ini penetapan satandar ketidak 
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sesuaian pihak manajemen menetapkan standar ketidak sesuaian mengenai kualitas 

produk yaitu sebesar 10%. Ketidak sesuaian yang terjadi tersebut dikarenakan 

adanya ketidak mampuan para karyawan dalam bekerja dalam hal ini memenuhi 

pesanan, kondisi ini menunjukkan bahwa hasil produksi memiliki kriteria yang baik 

dikarenakan tingkat masih dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaaan. 

Peningkatan barang yang tidak sesuai tersebut menujukkan adanya indikasi 

penurunan kinerja karyawan. Secara kualitas produk terdapat beberapa barang yang 

tidak sesuai dengan pesanan. Kondisi tersebut juga menujukkan kuantitas produk 

tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan yang akhirnya juga memperlambat 

ketepatan waktu pengiriman barang.  

Sesuai dengan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu indikasi 

dari adanya motivasi karyawan yang tinggi dapat juga ditunjukkan dari sikap atau 

loyalitas karyawan pada perusahaan, hal ini akan menyangkut mengenai cara 

pandang karyawan pada pekerjaannya. Karyawan yang memiliki motivasi yang 

tinggi akan menunjukkan semangat kerja yang tinggi, mempunyai disiplin kerja 

yang tinggi serta berusaha bersikap profesional dengan apa yang menjadi tugas 

mereka. Berdasarkan data yang ada pada CV Delta Raya masih terdapat indikasi 

bahwa adanya sebagian karyawan masih kurang memiliki motivasi kerja dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahan dalam meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan adalah dengan melakukan pelatihan dan motivasi 

kepada para karyawanya minimal setiap 6 bulan sekali karena, dengan adanya 
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pelatihan dan motivasi dapat mengevaluasi seberapa jauh kemampuan dan 

ketrampilan para karyawanya selain itu pelatihan juga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Dengan memberikan program pelatihan SDM yang tepat, terencana dan 

terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan para 

karyawan yang akan berdampak pada kinerja karyawan dapat dilakukan melalui 

pelatihan. 

Namun demikian dalam bekerja para karyawan belum memiliki kemampuan 

secara sepenuhnya dalam proses penyelesaian pekerjaan. Bentuk nyata yang terjadi 

yaitu keterampilan yang dimiliki karyawan belum sepenuhnya mendukung dalam 

proses penyelesaian pekerjaan, karyawan sering merasa kesulitan dan proses 

penyelesaian pekerjaan. Kondisi ini terjadi karena bagian produksi membutuhkan 

keahlian khusus dalam aktivitas produksi yang dilakukan. 

Pada CV Delta Raya motivasi diberikan kepada karyawan bagian produksi 

dengan memenuhi dorongan kepada karyawan, salah satunya dengan memenuhi 

dorogan fisiologis dengan pemberian gaji. Di CV Delta Raya yang berupa gaji 

dengan masa kerja yang sudah mencapai 5-7 tahun bekerja dan mendapatkan gaji 

harian Rp.75.000 sedangkan karyawan yang bekerja kurang dari 5 tahun 

memperoleh gaji harian Rp.65.000. Dapat dilihat bahwa pemenuhan dorongan 

kebutuhan fisiologis berupa gaji yang diberikan karyawan CV Delta Raya sangat 

kurang, karena upah karyawan harian yang bekerja di perusahaan dengan masa 

kerja kurang dari 5 tahun kurang dari standar UMR Kota batu sebesar Rp. 1.877.000 

/ bulan atau sebesar 65.000 perhari. 
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Selain itu adanya perbedaan yang kecil antara antara karyawan yang memiliki 

masa kerja lebih dari 5 tahun dan kurang dari 5 tahun menjadikan motivasi 

karyawan yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun menjadi menurun, dimana 

karyawan tersebut merasakan adanya ketidakadilan atas kebijakan perusahaan 

terkait dengan pemberian gaji yang ditetapkan. Berdasarkan permasalahan diatas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kemampuandan MotivasiKerja Terhadap Kinerja Karyawan pada CV.Delta 

Raya Batu “. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kemampuan, motivasi kerja dan kinerja karyawan di CV. Delta 

Raya Batu? 

2. Apakah ada pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan di CV. Delta Raya Batu ? 

3. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan di CV. Delta Raya Batu ? 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman dari 

penelitian agar lebih jelas dan terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada. Maka penulis membatasi masalah pada Motivasi Kerja berkaitan dengan 

dorongan akan kebutuhan pisiologis, dorongan akan kebutuhan rasa aman, 

dorongan akan kebutuhan social, dorongan akan kebutuhan harga diri, dorongan 

akan aktualisasi diri. Berdasarkan pendapat Luthans et al (2006:161) dan 
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kemampuan berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan berdasarkan pendapat 

Mangkunegara (2006:69). Objek penelitian ini adalah Perusahaan Mebel CV. Delta 

Raya Batu khsuusnya karyawan pada bagian produksi. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah maka tujuan yang ingin di capai pada 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan, motivasi kerja dan kinerja karyawan 

di CV. Delta Raya Batu. 

2. Untuk menguji pengaruh Kemampuan dan Motivasi kerja terhadap 

Kinerja Karyawan di CV. Delta Raya Batu. 

3. Untuk menguji variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja karyawan di CV. Delta Raya Batu. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukandan dapat membantu 

menyelesaiakan permasalahan yang berhubungan dengan kemampuan dan 

Kinerja Karywan di CV. Delta Raya Batu. 

2. Bagi Penulis 

Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sebagai sarana 

aplikasi yang di dapat dari bangku perkuliahan manajen Sumber Daya  

Manusia 
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3. Bagi Pihak Lain

Sebagai referensi yang dapat dijadikan sarana bahan perbandingan untuk peneliti 

selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan pengaruh kemampuan terhadap 

kinerja karyawan 


