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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya industri laundry tidak luput dari peran pemilik 

laundry yang selalu mengedepankan strategi agar usaha laundry nya tetap 

bisa bersaing diantara industri laundry lain yang sudah banyak beredar di 

kecamatan DAU. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan pelanggan 

tetap yang sudah lama menggunakan jasa laundry dan mendapatakan 

pelanggan tetap baru guna mempertahankan bisnis tetap berjalan dan 

mampu bertahan dalam kerasnya persaingan. Setiap laundry tentunya 

memiliki strategi untuk mempertahankan dan mendapatkan pelanggan, 

salah satunya dengan cara memberikan gratis 1x cuci setelah pelanggan 

melakukan beberapa kali pencucian, dan layanan antar-jemput. 

Perubahan gaya hidup yang terjadi dijaman yang modern ini telah 

membuat semua aktifitas menjadi lebih praktis, seperti urusan mencuci 

pakaian kotor. Bagi kebanyakan orang terutama mahasiswa lebih 

cenderung menggunakan jasa laundry ketimbang mencuci sendiri pakaian 

yang kotor, hal ini disebakan oleh kesibukan para mahasiswa dan rasa 

malas mahasiswa untuk mencuci pakaiannya sendiri menjadikan industri 

laundry mulai tumbuh pesat di sekitar kampus. Semakin banyaknya 

mahasiswa yang menempuh pendidikan di kota malang membuat semakin 

banyak pula usaha yang dijalankan oleh masyarakat yang ada di 

kecamatan DAU 
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Penting sekali perhatian pemilik laundry terhadap motivasi yang 

diberikan untuk karyawan, apabila motivasi diberikan secara benar maka 

karyawan akan terdorong untuk pencapaian kinerja yang tinggi, namun 

apabila motivasi yang diberikan pemilik laundry tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh karyawan maka mereka akan malas untuk bekerja 

lalu akan menurunkan kinerja dan akan berdampak pada menurunnya 

jumlah pelanggan yang akan mempercayakan pakaiannya pada usaha 

laundry tersebut  

Pemberian motivasi yang dapat dilakukan pemilik usaha laundry 

adalah dengan cara; 1) Memberikan bonus jika ada peningkatan pelanggan 

dalam kurun waktu 1 bulan; 2) Memberikan jam istirahat dan waktu libur 

pada hari minggu jika cucian dalam tempo 1 minggu terlalu banyak dan 

terburu-buru; 3) Menaikkan gaji karyawan apabila kerjanya semangat, 

rajin dan jujur; 4) Memberikan uang snack atau uang makan. Pemberian 

motivasi seperti ini ditujukan agar karyawan merasa dihargai dengan kerja 

kerasnya dan selalu bekerja maksimal agar hasil yang dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pelanggan dan pelanggan merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan yang akan berdampak positif bagi 

kelangsungan usaha. Berikut ini data pendukung besaran gaji karyawan 

laundry 
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Tabel 1.1 Jumlah gaji karyawan laundry  

Bulan Nama Laundry Jumlah Gaji 
November – 

Desember 2015 

Mbok Laundry Rp 600.000 

Galuh Laundry Rp 675.000 

Andhika Laundry Rp 650.000 

Rumah Laudry Rp 600.000 

  Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Dari data diatas terlihat jumlah gaji yang diterima oleh karyawan 

laundry sangat minim, hal ini yang menyebabkan karyawan laundry 

kurang termotivasi untuk bekerja dan dampaknya terlihat dari buruknya 

hasil kerja karyawan dalam melakukan tugasnya. Buruknya hasil kerja 

yang dihasilkan akan berdampak negatif pada kelangsungan usaha laundry 

jika tidak ada perbaikan kualitas dan kuantitas yang ditunjukan oleh 

karyawan. 

Dengan adanya motivasi yang tepat maka para karyawan akan 

terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan 

tugasnya karena meyakini dengan keberhasilan industri laundry dalam 

mencapai tujuan dan sasaran, maka kepentingan dan kebutuhan pribadi 

para karyawan laundry tersebut akan terpenuhi. Dengan motivasi yang 

tinggi maka akan menciptakan kemampuan dan semangat kerja yang 

tinggi pula. Abraham Maslow dalam (Mangkunegara,2006) 

mengemukakan bahwa orang dewasa secara normal memerlukan kira – 

kira 85% kebutuhan fisiologis, 70% kebutuhan rasa aman, 50% kebutuhan 
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untuk memiliki dan mencintai, 40% kebutuhan harga diri, dan 10% 

aktualisasi diri. 

Jumlah jam kerja yang sangat panjang yaitu antara 6-7 jam 

membuat motivasi sangat perlu agar semangat karyawan dapat terus 

tumbuh dan tetap mempertahankan hasil cucian yang memiliki kualitas 

yang sangat baik. Jumlah Karyawan yang ada pada beberapa usaha 

laundry atau tepatnya 28 tempat laundry rata-rata terdapat 2 orang 

karyawan dan ada juga beberapa yang memiliki 3 karyawan yang telah 

memiliki tugas seperti mencuci, menjemur, menyetrika dan membungkus 

hasil cucian yang telah selesai, hal ini ditujukan agar proses laundry dari 

pakaian kotor menjadi bersih dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang 

dijanjikan yaitu 1-2 hari. 

Dalam mengelola industri laundry dibutuhkan karyawan yang 

memiliki tingkat kompetensi yang baik karena dari hasil pengamatan yang 

saya lakukan di beberapa laundry, banyak masalah kompetensi kerja yang 

dialami oleh pemilik usaha seperti 1)kurang terampilnya karyawan laudry 

dalam menyetrika pakaian yang menyebakan ada komplain dari 

pelanggan; 2)karyawan yang tidak jujur seperti menghilangkan pakaian 

sebanyak 1 kantong dan beberapa pakaian yang hilang dalam 1 kantong; 

3)ketelitian karyawan yang kurang membuat baju tertukar dan kesalahan 

memberikan hasil cucian ke pelanggan yang tidak membawa nota; 

4)kurang disiplin karyawan seperti karyawan datang terlambat dan ada 
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karyawan yang tiba-tiba tidak masuk kerja sehingga membuat pekerjaan 

menumpuk. Berikut data pendukungnya 

    Tabel 1.2 Data masalah yang sering muncul pada industri laundry  

Bulan Jumlah 
Karyawan 

Kurang 
terampil 

menyetrika 

Karyawan 
yang tidak 

jujur 

Kurangnya 
ketelitian 
karyawan 

Karyawan 
yang 

kurang 
disiplin 

 November – 

Desember 

2015 

40 orang 13 orang 7 orang 10 orang 10 orang 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Dari data diatas terlihat masalah kompetensi kerja karyawan yang 

dialami oleh pemilik usaha,dari 40 orang yang ada pada 28 tempat laundry 

terdapat beberapa karyawan yang kurang memiliki kompetensi yang baik,  

hal ini didukung pula oleh masih banyak pelanggan yang mengeluh/kritik 

atas hasil laundry yang mereka terima seperti 1) kurang bersih; 2)kurang 

wangi; 3)kurang licin; 4)pakaian yang tertukar; 5)pakaian sobek; 

6)pakaian hilang; 7)kelunturan; 8)waktu selesai yang tidak tepat waktu 

Menurut Mangkunegara (2006) Kinerja karyawan adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan. 

Berikut ini jumlah produksi dari usaha laundry 
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Tabel 1.3 Jumlah Target dan Realisasi Laundry X bulan Januari - 

Juni 2015 

Bulan Target 
(kg) 

Realisasi 
(kg) 

Harga/
kg 

Jumlah Deviasi 
Selisih 

(kg) 
Prosentase 

Januari 1000 1.110 3000 Rp 3.330.000 110 0,11% 
Februari 1000 860 3000 Rp 2.580.000 140 0,14% 
Maret 1000 951 3000 Rp 2.853.000 49 0,05% 
April 1000 920 3000 Rp 2.760.000 80 0,08% 
Mei 1000 1.120 3000 Rp 3.360.000 120 0,12% 
Juni 1000 945 3000 Rp 2.835.000 55 0,06% 

 Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan belum 

mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemilik 

laundry, hanya pada bulan Januari dan mei dengan prosentase 0,11% dan 

0,12% target dapat tercapai, untuk bulan Februari, Maret, April dan Juni 

target belum tercapai , kondisi tersebut disebabkan oleh buruknya kinerja 

yang dihasilkan karyawan yang tentu saja berdampak pada belum 

tercapainya realisasi atas target yang ditetapkan. Pentingnya peningkatan 

kinerja karyawan sangat dibutuhkan untuk mengejar target produksi yang 

ditetapkan agar usaha dapat mencapai keutungan yang diharapkan 

sehingga bisnis laundry dapat terus berjalan dikemudian hari  

Suatu usaha yang dapat dilakukan bila menginginkan karyawan 

memiliki kinerja yang tinggi yaitu dengan memenuhi kebutuhan karyawan 

sesuai dengan kemampuan industri laundry tersebut. Selain itu, dengan 

peningkatan kompetensi yang ditunjukan oleh karyawan, maka kinerja 

yang tinggi juga dapat tercapai. Pada dasarnya motivasi kerja merupakan 

salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kondisi ini 
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sering dijadikan metode untuk meningkatkan kinerja dengan cara 

memberikan dorongan (motivasi) agar semangat kerja dapat terwujud dan 

dapat bekerja lebih efektif dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul yang 

diuraikan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Motivasi Kerja Dan 

Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Industri Laundry Di 

Kecamatan Dau Malang 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi kerja karyawan laundry yang ada di kecamatan 

DAU? 

2. Bagaimana kompetensi kerja karyawan laundry yang ada di kecamatan 

DAU? 

3. Bagaimana kinerja karyawan laundry yang ada di kecamatan DAU?  

4. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

laundry yang ada di kecamatan DAU? 

5. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

laundry yang ada di kecamatan DAU? 

6. Apakah motivasi dan kompetensi kerja berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama (simultan) terhadap kinerja karyawan laundry disekitar 

DAU? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui motivasi karyawan yang ada pada industri laundry 

di kecamatan DAU 
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2. Untuk mengetahui kompetensi karyawan yang ada pada industri 

laundry di kecamatan DAU 

3. Untuk mengetahui kinerja karyawan yang ada pada industri laundry di 

kecamatan DAU 

4. Untuk menganalisis motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

5. Untuk menganalisis kompetensi kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

6. Untuk mengetahui apakah variabel independent (motivasi dan 

kompetensi) berpengaruh simultan terhadap variabel dependent 

(kinerja)  

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bisnis Laundry 

Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi usaha 

laundry di kecamatan Dau supaya lebih memperhatikan motivasi dan 

kompetensi agar kinerja karyawan dapat ditingkatkan. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti 

yang lain yang ingin meneliti lebih dalam permasalahan motivasi, 

kompetensi dan kinerja karyawan pada sebuah organisasi 

E. Batasan Masalah  

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang 

diteliti sehingga tidak akan meluas serta mempermudah peneliti dalam 
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menganalisis permasalahan. Batasan masalahnya adalah menganalisis 

motivasi kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan laundry 

yang ada di kecamatan DAU,Malang dengan melakukan observasi di 

beberapa laundry yang ada di kecamatan DAU,Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


