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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

 Dunia bisnis menunjukkan kemampuan yang sangat pesat, salah satunya 

ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan-perusahaan baru yang bergerak 

pada berbagai bidang. Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan 

ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota perusahaan. Perusahaan 

membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang potensial baik pemimpin 

maupun karyawan pada pola tugas dan pengawasan yang merupakan penentu 

tercapainya tujuan perusahaan.  

Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan 

modern, sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada 

manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi 

sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun 

perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan 

harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 

Suatu perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan dunia 

usaha harus mampu mengolah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan 

salah satunya adalah karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Karyawan 

merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan karena memiliki bakat, 

tenaga dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.  
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Seorang karyawan dapat memaksimalkan kinerjanya apabila mendapat dorongan dari 

faktor internal berupa motivasi diri dan eksternal dari pihak perusahaan. 

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting sebagai potensi 

penggerak seluruh aktivitas perusahaan. Setiap perusahaan harus bisa menjaga, 

memelihara dan meningkatkan kualitas kinerja SDM yang dimiliki. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja adalah 

dengan memberikan perhatian berupa motivasi kepada karyawannya. Selain itu, hal 

terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan, adalah bagaimana karyawan dapat 

menikmati pekerjaannya sehingga karyawan dapat mengerjakan perkerjaannya tanpa 

ada tekanan. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika 

(Simamora, 2004). Kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor 

individual. Faktor individual meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, 

keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, latar belakang 

budaya, dan variabel-variabel personal lainnya. Oleh karena itu, variabel yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah motivasi. 

Motivasi adalah salah satu faktor individual yang mempengaruhi kinerja. 

Motivasi merupakan dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga penggerak yang berasal 

dari diri manusia untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu (Wursanto, 2003). 
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Motivasi merupakan keinginan untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

dan tujuan tertentu. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi karyawan 

berasal dari unsur-unsur yang timbul dari karyawan itu sendiri sebagai aktualisasi diri 

seperti, minat pekerja, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab. Sedangkan Faktor 

eksternal motivasi karyawan berupa kesejahteraan karyawan, lingkungan kerja, 

pendidikan, penghargaan, pelatihan kerja dan masih banyak lainnya. Selain faktor-

faktor diatas penempatan karyawan pada posisi yang tepat dan pemberian deskripsi 

pekerjaan yang sesuai dengan tanggung jawab karyawan pun menjadi faktor yang ikut 

mempengaruhi motivasi karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai tanggung 

jawab karyawan.  

Pemberian motivasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan terhadap 

perusahaan yang dapat dilihat dari aspek-aspek atau dimensi kepuasan kerja, budaya 

organisasi dan pola kepemimpinan yang diperoleh. Hal ini diharapkan dapat 

menciptakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya yang nantinya mempengaruhi kinerja. 

UD. Mebel Fadhila merupakan badan usaha yang bergerak di bidang produsen 

furniture yang secara langsung memproduksi dan menjual berbagai macam perabot 

rumah tangga yang diperlukan masyarakat. Pengembangan usaha yang dilakukan 

dengan cara membuat aneka produk seperti: ranjang (tempat tidur), sofa / meja kursi 

tamu, almari pakaian, kitchen set dan lain-lainmerupakan bentuk kreativitas mebel 
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tersebut dengan tujuan untuk memberikan masukan atau ide kepada masyarakat baik 

pihak instansi maupun rumah tangga yang membutuhkan barang-barang mebel sesuai 

dengan kebutuhan.  

UD. Mebel Fadhila yang berlokasi di Desa Ngadirejo, Kec. Kromengan 

Kepanjen - Malang ini memiliki 43 orang karyawan dimulai dari desain produk,   

sistem produksi yang terdiri dari pemotongan kayu dan pembuatan rangka, pengukiran, 

penghalusan, pengecatan, dan pemasaran. Warga sekitar merupakan suplier pemasok 

bahan baku mebel tersebut karena sebagian besar warga sekitar UD. Mebel Fadhila 

merupakan penjual kayu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UD. Mebel Fadhila, banyaknya 

hasil produksi yang mengalami kerusakan disebabkan oleh kurang maksimalnya 

kemampuan dan turunnya motivasi karyawan dalam bekerja,sehingga mengakibatkan 

kerugian bagi perusahaan. Karyawan akan memperbaiki kinerjanya apabila mendapat 

tekanan dari pihak atasannya. Kualitas produk sangat tergantung pada kemampuan 

(skill) seorang karyawan untuk memaksimalkan pekerjaannya.  

Penurunan kinerja karyawan dapat dilihat pada data produksi UD. Mebel 

Fadhila : 
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Tabel 1.1 

Data Produksi Tahun 2014 

 

No Bulan 
Target 

(unit) 

Realisasi 

(unit) 

 

Selisih 
Persentase 

kerusakan 

1 Januari 

350 

337 13 3,8% 

2 Februari 325 25 7,6% 

3 Maret 328 22 6,7% 

4 April 330 20 6,1% 

5 Mei 346 4 1,1% 

6 Juni 329 21 6,1% 

7 Juli 333 17 5,1% 

8 Agustus 331 19 5,7% 

9 September 329 21 6,4% 

10 Oktober 347 3 0,8% 

11 November 324 26 8% 

12 Desember 335 15 4,5% 

Sumber : UD. Mebel Fadhila 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa target produksi perusahaan masih belum 

tercapai. Tahun 2014, hanya bulan Oktober yang mencapai target karena tingkat 

kerusakan dibawah 1%. Perusahaan menargetkan standart kerusakan tidak boleh lebih 

dari 1%. Berdasarkan hasil wawancara tentang kerusakan produk pada kursi karena 

pemasangan paku yang kurang pas, dan pengeleman yang kurang sehingga bisa 

menyebabkan kursi tidak rekat/renggang. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas, 

sehingga kuantitas produk tidak bisa mencapai target. Kerugian pada perusahaan dan 

keterlambatan waktu pengiriman barang karena produk harus diperbaiki lagi dan lama 

proses perbaikan tergantung seberapa parah kerusakannya.  

Karyawan yang kurang termotivasi akan sulit meningkatkan kinerjanya untuk 

mencapai tujuan perusahaan, begitupun yang terjadi pada karyawan UD. Mebel 
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Fadhila. Kurangnya motivasi yang dimiliki oleh setiap karyawan mengakibatkan 

pencapaian kinerja yang diharapkan kurang maksimal. Dalam UD. Mebel Fadhila, 

perusahaan memberi motivasi kepada karyawan, salah satunya memenuhi dorongan 

fisiologis dengan pemberian gaji. UD. Mebel Fadhila memberikan gaji pada karyawan 

tetap dengan masa kerja lebih dari 1 tahun mendapatkan gaji Rp.700.000 per bulan dan 

karyawan baru dengan masa kerja kurang dari satu tahun mendapatkan gaji Rp.500.000 

per bulan.  

Dapat dilihat bahwa pemenuhan dorongan kebutuhan fisiologis berupa gaji 

yang diberikan kepada karyawan sangat kurang. UD. Mebel Fadhila akan memberikan 

bonus jika mengerjakan melebihi dari target yang ditetapkan perusahaan. Kerusakan 

yang terjadi bisa saja karena antara besarnya gaji dengan jumlah produk yang harus 

dihasilkan dalam waktu yang ditentukan kurang memenuhi dorongan sehingga tidak 

mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selain itu, 

tunjangan hari tua juga sangat berpengaruh terhadap motivasi karena kurangnya 

jaminan yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan harapan. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan UD. Mebel 

Fadhila”. Dengan adanya penelitian ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan UD. Mebel Fadhila? 

2. Bagaimana kinerja karyawan UD. Mebel Fadhila? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UD. 

Mebel Fadhila?  

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok permasalahan 

yang di teliti tidak melebar dari fokus dan tujuan penelitian maka responden dalam 

penelitian ini adalah karyawan UD. Mebel Fadhila yang berjumlah 43 orang yaitu 

tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Teori motivasi yang 

dipakai adalah teori hierarki kebutuhan maslow dengan indikator dorongan akan 

kebutuhan fisiologis, dorongan akan kebutuhan rasa aman, dorongan akan kebutuhan 

sosial, dorongan akan kebutuhan akan harga diri dan dorongan akan kebutuhan 

aktualisasi diri.  
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D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan motivasi kerja karyawan UD. Mebel Fadhila

2. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan UD. Mebel Fadhila

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan UD. Mebel

Fadhila

E. Manfaat penelitian

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan dapat membantu dalam

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan motivasi kerja dan

kinerja khususnya pada UD. Mebel Fadhila yang terletak di Ds. Ngadierjo

Kec. Kromengan, Kepanjen - Malang.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau acuan dalam penelitian mengenai

masalah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.


