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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang memegang 

peranan penting dalam setiap perusahaan, baik itu perusahaan skala kecil 

maupun perusahaan skala besar. Guna melakukan kegiatan perusahaan, 

diperlukan sumber daya manusia yang disebut tenaga kerja atau karyawan. 

Karyawan merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan.  

Agar mencapai tujuannya perusahaan harus memberikan perhatian khusus 

terhadap karyawan yang dipekerjakan untuk mendukung pengembangan 

perusahaan, dengan konsekuensi perusahaan harus mempunyai keunggulan 

kompetitif dari segi produksinya terhadap para pesaing. Keadaan tersebut 

hanya dapat diperoleh dari karyawan yang produktif, inovatif, kreatif yang 

selalu bersemangat dan loyal (Hasibuan, 2012:15). 

 Hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah bagaimana 

karyawan dapat menikmati pekerjaannya sehingga karyawan dapat 

mengerjakan perkerjaannya tanpa ada tekanan. Para karyawan dituntut untuk 

melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan mengoptimalkan waktu 

bekerja ,disiplin dan jujur agar dapat mencapai hasil kerja dengan kualitas dan 

kuantitas yang tinggi. Mangkunegara (2007:67) menyatakan bahwa kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai secara kualitas dan kuantitas 
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yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pada era globalisasi saat ini 

pertumbuhan dunia bisnis berkembang sangat pesat baik perusahan dengan 

skala kecil maupun besar selain itu hal tersebut di pengaruhi pula oleh semakin 

banyaknya perusahaan atau insitusi-institusi besar yang bermunculan yang 

akan memunculkan banyak pesaing baru, hal ini juga berpengaruh terhadap 

bisnis kuliner yang semakin banyak diminati dan jumlah pesaingnya yang 

tidak sedikit, sehingga memaksa para pemilik usaha makanan meningkatkan 

strategi bisnisnya untuk mempertahankan eksistensi bisnis mereka ditengah 

persaingan yang semakin ketat.  

 Oleh karena itu para karyawan juga harus mendapat perhatian lebih dari 

para pemilik usaha agar tetap memberikan kinerja yang baik pada usaha 

mereka karena mereka merasa dihargai. Bekerja merupakan kegiatan manusia 

untuk mengubah keadaan tertentu dari suatu alam lingkungan. Perubahan ini 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara hidup yang pada 

dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.  

 Kebutuhan hidup manusia pada dasarnya tidak hanya berupa material, 

tetapi juga bersifat non-material seperti kebanggaan dan kepuasan kerja. Di 

dalam proses mencapai kebutuhan yang diinginkan, tiap individu cenderung 

akan dihadapkan pada hal-hal baru yang mungkin tidak diduga sebelumnya, 

sehingga melalui bekerja dan pertumbuhan pengalaman, seseorang akan 

memperoleh kemajuan dalam hidupnya. Dalam proses bekerja itulah 

seseorang dapat dilihat bagaimana kinerjanya.  
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 Rivai dan Basri (2005:50) menyatakan kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Pembinaan dan peningkatan 

kinerja individu dapat dilakukan dengan pembinaan dan peningkatan 

kemampuan dan motivasi kerja yang dimiliki. Hal tersebut mendukung 

fenomena yang terjadi yakni karyawan sering melakukan kesalahan dalam 

melayani pembeli atau sering tidak tepat waktu saat melaksanakan tugasnya. 

 Peningkatan kemampuan kerja dilakukan dengan upaya peningkatan 

aspek-aspek yang mendasari unsur tersebut yakni pengetahuan dan 

keterampilan kerja individu serta peningkatan motivasi kerja dilakukan 

dengan cara membina sikap mental individu serta situasi/lingkungan yang 

mendorong timbulnya kepuasan dan kemauan kerja individu. Setiap organisasi 

selalu berusaha untuk mencapai tujuannya, sehingga mereka harus 

berkonsentrasi pada beberapa aspek. Salah satunya adalah sumber daya 

manusia (SDM) organisasi yang dipandang sebagai sumber penting.  

  Motivasi adalah kemauan untuk memberikan upaya lebih untuk meraih 

tujuan organisasi, yang disebabkan oleh kemauan untuk memuaskan 

kebutuhan individual (Robbins,2001:198). 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-
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kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan tercakup pula. 

Dalam teori tersebut mendukung fenomena yang terjadi yakni para karyawan 

masih belum mampu memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan oleh 

pengusaha warung lalapan di kecamatan Dau Malang. 

 Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati 

dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, 

perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang baik. Karyawan yang 

lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan lebih 

mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa walaupun balas jasa itu 

penting (Hasibuan, 2007:185). Dalam teori tersebut mendukung masalah yang 

terjadi pada karyawan warung lalapan di kecamatan Dau Malang yakni rasa 

kurang puas yang dimiliki oleh para karyawan pada tempat mereka bekerja 

terutama dalam hal pemberian gaji.  

 Pengukuran kepuasan kerja menurut Luthans (2006:243) menjelaskan 

indikator terjadinya suatu kepuasan kerja meliputi, pekerjaan itu sendiri, gaji, 

kesempatan promosi, pengawasan/supervisi, dan rekan kerja. Adanya 

peningkatan kepuasan kerja pada karyawan tentu berdampak pada kinerja 

yang ditunjukkannya. Permasalahan yang sering muncul pada karyawan 

warung lalapan ini adalah kinerja dari para karyawan yang terkadang kurang 

fokus dalam bekerja dan melayani konsumen. 

 Sedangkan kepuasan kerja karyawan warung lalapan di kecamatan Dau 

Malang peneliti melihat banyak kekurangan yakni kurangnya perhatian 
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pemilik warung lalapan tersebut terhadap para karyawannya dan adanya 

beberapa keluhan yang menyebutkan bahwa gaji yang mereka terima kurang 

dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, 

dalam variabel kepuasan kerja salah satu indikatornya yakni adanya kepuasan 

terhadap gaji, dimana dalam penelitian ini hal tersebut tidak terpenuhi dengan 

baik. Karena gaji merupakan alasan dasar bagi seseorang untuk bekerja demi 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.  

 Hal tersebut juga sesuai dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh 

Maslow yang salah satunya menyebutkan tentang kebutuhan fisik (physical 

needs) yakni dorongan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Selain 

itu juga kebutuhan akan kelompok atau bersosialisasi (social needs) menjadi 

alasan lain selain kebutuhan fisik. karyawan bekerja keras dengan motivasi 

dorongan akan kebutuhan hidup mereka, dorongan itulah yang membuat para 

karyawan tetap semangat dan tekun dalam bekerja. Berikut ini adalah data 

motivasi kerja pada karyawan warung lalapan di Kecamatan Dau Malang. 

Tabel 1.1 

Motivasi Kerja Karyawan Warung Lalapan di Kecamatan Dau Malang. 

Jenis kelamin Jumlah (orang) Dorongan 

Memenuhi 

Kebutuhan fisik 

Dorongan 

Memenuhi 

Kebutuhan sosial 

Laki-laki 28 21 7 

perempuan 24 18 5 

Jumlah 52   

Sumber : data primer diolah  (2015) 
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 Berdasarkan data tabel diatas dapat di jelaskan bahwa dari 52 orang 

karyawan pedagang warung lalapan yang ada yang terdiri dari 28 orang laki-laki 

dan 24 orang perempuan menyatakan bahwa motivasi mereka bekerja untuk 

memenuhi dorongan kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial, kebutuhan tersebut 

meliputi kebutuhan untuk bergaul dan bersosialisasi. Berdasarkan hasil 

pengamatan pendahuluan bahwa dari total 28 orang karyawan laki-laki, sebagian 

besar memilih kebutuhan fisik yakni kebutuhan hidup sehari-hari sebagai 

motivasi kerja mereka sedangkan sebagian lagi  menyatakan bahwa mereka 

bekerja untuk menambah relasi atau sebagai kebutuhan untuk bersosialisasi. 

 

 Sedangkan dari 24 orang karyawan berjenis kelamin perempuan sebagian 

besar menyatakan alasan atau motivasi kerja mereka didasari pada kebutuhan 

pokoknya sehari-hari, dan sebagian kecil menyatakan bahwa motivasi mereka 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Berdasarkan hal tersebut dapat 

diketahui bahwa sebagian besar motivasi karyawan untuk bekerja adalah 

dorongan kebutuhan fisik (physical needs) dan sebagian kecil dipengaruhi oleh 

kebutuhan sosial (social needs). Berikut ini merupakan data kinerja karyawan 

warung lalapan di kecamatan Dau Malang yang penulis peroleh dari hasil 

observasi lapang. 
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Tabel 1.2 

Target dan realisasi penjualan pada 30 warung Lalapan di kecamatan Dau 

Malang antara bulan November 2015 – Februari 2016. 

Tahun Bulan Target 

(porsi) 

/bulan 

Realisasi 

penjuala

n (porsi) 

Harga 

(Rp) 

Jumlah  

(Rp) 

Selisih Prosentase 

2015 November 2000 1600 8000 12.800.000 400 0,2% 

2015 Desember 2000 1200 8000 9.600.000 800 0,4% 

2016 Januari 2000 600 8000 4.800.000 1400 0,7% 

2016 Februari 2000 1900 8000 15.200.000 100 0,05% 

Sumber: data primer diolah (2015) 

 Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa target penjualan para 

pedagang lalapan di  kecamatan Dau Malang masih belum mampu tercapai 

sepenuhnya, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi yang tercapai tidak sesuai 

dengan target yang diharapkan, angka terendah yang didapatkan berada pada bulan 

Desember 2015 dan bulan Januari 2016, data tersebut menunjukan bahwa kinerja 

dari para pegawai masih belum memenuhi harapan para pemilik usaha warung 

lalapan di Kecamatan Dau Malang.  

 Rendahnya kinerja karyawan disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja atau 

karena karyawan memiliki rasa tidak puas terhadap pekerjaan mereka saat ini, 

dimana hal tersebut membuat kinerja para karyawan warung lalapan tersebut 

kurang maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Warung Lalapan Kecamatan Dau 

Malang”. 
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B.  Rumusan masalah 

1. Bagaimana tingkat motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

pada warung lalapan di kecamatan Dau Malang? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara motivasi kerja dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan warung lalapan di kecamatan Dau Malang? 

3. Diantara variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja manakah variabel 

yang berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja karyawan warung lalapan di 

kecamatan Dau Malang? 

C. Batasan Masalah 

  Untuk memfokuskan permasalahan yang diteliti dan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat maka diperlukan batasan masalah, penelitian ini 

dilakukan terhadap 52 orang karyawan dari 30 sampel pedagang makanan di 

kecamatan Dau Malang, yang peneliti ambil untuk penelitian ini.  

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan warung lalapan di Kecamatan Dau Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi kerja dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan warung lalapan di Kecamatan Dau Malang. 

3. Untuk mengetahui variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan 

yang berpengaruh lebih kuat terhadap kinerja karyawan warung lalapan di 

Kecamatan Dau Malang. 

E.  Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni: 
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1.  Manfaat bagi peneliti selanjutnya : 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi dan 

komunikasi untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai proses 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik dan meningkatkan 

kemampuan secara profesional dan sebagai wadah pengaplikasian ilmu 

yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan Program S1-

Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang dan agar dapat menjadi 

acuan untuk penelitian selanjutnya  yang lebih luas dan mendalam. 

2.  Manfaat bagi perusahaan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan untuk dapat berkontribusi penuh 

terhadap kemajuan perusahaan dan mampu membantu perusahaan dalam 

pembinaan dan pengembangan dalam rangka memotivasi dan memberikan 

kepuasan terhadap para karyawan dan juga untuk mengevaluasi kinerja 

karyawan serta meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan. 

 

 

 




