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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini kebutuhan akan sumber daya manusia 

yang handal dan berpengalaman sangat dibutuhkan, guna untuk memenuhi 

tantangan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam sebuah 

perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain tentunya karyawan 

harus memberikan kinerja yang terbaik agar kualitas produk yang dihasilkan 

memiliki kualitas yang tinggi, dalam pencapaian kineja yang dilakukan oleh 

karyawan tentunya tidak semudah yang dibayangkan, berbagai kendala dan 

faktor-faktor, baik faktor internal perusahaan dan faktor eksternal yang ada.  

Seorang manajer juga dituntut untuk mampu membawa perusahaan 

dalam memasuki lingkungan bisnis, kesuksesan suatu perusahaan juga 

dipengaruhi oleh bagaimana suatu perusahaan tersebut mengatur dan 

mengelola sumber daya yang dimiliki. Setiap perusahaan tentunya akan 

berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan agar tujuan 

peruahaan akan tercapai dan mampu untuk bersaing. Keberhasilan suatu 

organisasi dipengaruhi oleh kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan tugas sebagai tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 

faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation)  
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Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perusahaan 

adalah kinerja karyawannya. Kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan 

perusahaan (Handoko, 2001:135). Setiap perusahaan selalu mengharapkan 

para karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan 

yang berprestasi dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Kinerja karyawan 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001: 67). Kinerja merupakan hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujun organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Simamora, 2002: 

21). Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : gaji, 

lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan motivasi kerja 

(motivation), disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lain 

(Siagian, 2002). 

Kinerja manjadi faktor yang sangat penting bagi sebuah perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan organisasi tersebut dapat 

berupa perbaikan pelayanan pelanggan, pemenuhan permintaan pasar, 

peningkatan kualitas produk atau jasa, meningkatkan daya saing dan 

meningkatkan kinerja organisasi. Pencapaian tujuan organisasi menunjukkan 

hasil kerja atau prestasi kerja organisasi dan menunjukkan sebagai kinerja atau 
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performa organisasi. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan juga suatu 

perusahaan membutuhkan pilar yang cukup penting yaitu kinerja, tanpa adanya 

kinerja karyawan yang baik, tentunya sebuah perusahaan tidak akan berjalan 

dengan baik dan tidak akan bisa mencapa tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat kinerja karyawan yang tinggi menjadi penentu 

pencapaian suatu tujuan organisasi atau perusahaan. 

Karyawan merupakan sumber daya yang penting bagi perusahaan 

karena memiliki bakat, tenaga dan kreatifitas yang sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuannya, kinerja yang dicari oleh perusahaan 

adalah seseorang yang tergantung dari kemampuan, motvasi dan dukungan 

individu yang diterima (Mathis and Jakson, 2002;89). Motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Supardi dan Anwar, 2009). 

Pemberian motivasi sangatlah penting dalam sebuah perusahaan, karena 

karyawan yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan mendorong karyawan 

tersebut untuk bersemangat dalam bekerja dan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Motivasi adalah 

dorongan, keinginan, hasrat dan tenaga yang berasal dari diri manusia untuk 

berbuat atau melakukan sesuatu (Wursanto, 2005:301) 

Meningkatnya kinerja pekerja akan meningkatkan pula kinerja 

organisasi. Apabila pekerja mempunyai motivasi untuk mencapai tujuan 

pribadinya, maka mereka harus meningkatkan kinerja (Wibowo 2007:377). 

Dengan demikian, meningkatnya motivasi pekerja akan meningkatkan kinerja 
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individu, kelompok, maupun organisasi. Motivasi sebagai proses yang 

menyebabkan intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus-menerus 

(presistence) individu menuju pencapaian tujuan (Robbins 2003: 156). 

Sedangkan menurut Hasibuan (2005: 143) motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi kerja adalah dorongan untuk melakukan dan menyelesaikan 

suatu pekerjaan dengan cepat dan bersemangat. Dengan cepat disini 

dimaksudkan cepat yang berhati-hati. Motivasi kerja sangat penting bagi 

karyawan, manajer atau para pemimpin karena dengan motivasi yang tinggi, 

maka pekerjaan dilakukan dengan bersemangat dan bergairah sehingga akan 

dicapai hasil yang optimal yang tentunya akan  mendukung terciptanya tujuan 

perusahaan. Mohyi (2012: 139). 

Faktor lain yang tidak kalah penting dan yang dapat mempertahankan 

dan meningkatkan kinerja karyawan adalah lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja adalah sesuatu yang ada di sektar para pekerja dan dapat mempengaruhi 

dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya kebersihan, 

musik dan sebagainya. (Nitisemito, 2004 dalam Arida, 2012). Menurut Kusani 

(2008) lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Lingkungan kerja yang kondusif menjadikan karyawan merasa 

senang dan nyaman dalam bekerja, selain itu lingkungan kerja yang kondusif 
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dapat memberikan efek pada karyawan dan karyawan menjadi bersemangat 

dalam bekerja, dan kinerja karyawan sendiri otomatis akan meningkat. 

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada UD. BMM (Bumbu 

Masak Machmudah) Sidoarjo yang merupakan sebuah home industri yang 

memproduksi aneka macam bumbu masak, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada perusahaan ini adalah terdapat adanya kesenjangan seperti 

target hasil produksi tidak tercapai dan tidak dapat memenuhi permintaan dari 

konsumen secara maksimal karena produk banyak mengalami kerusakan. 

Home Industri ini dirintis sejak tahun 2000, pada awal mula berdiri, home 

industri ini hanya memiliki sekitar 7 orang pegawai dan memproduksi sekitar 

5 macam bumbu masak, selain itu UD. BMM ini juga telah mengantongi label 

Halal dan Surat Izin Usaha Perdangan dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) kabupaten Sidoarjo pada tahun 2003 dengan 

nomor SIUP: 510 / 346 / 404.3.7 / 2003, serta mendapatkan Nomor Izin dari 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia Dep. Kes RI SP. 788 / 13.10 / 02 

pada tahun 2002 yang berati produk ini aman untuk dikonsumsi, halal dan 

terdaftar di Disperindag Kabupaten Sidoarjo.  

Jalur distribusi dan penjualan dari bumbu masak tersebut pada awalnya 

hanya mencakup sebagian kecil wilayah Sidoarjo saja, namun beberapa tahun 

kemudian permintaan dari pelanggan tersebut bertambah dan semakin 

meningkat, dengan meningkatnya permintaan akan bumbu masak tersebut 

pemilik menambah jumlah pekerja menjadi 46 orang hingga saat ini dan 

menambahkan beberapa varian bumbu masak. Dengan bertambahnya 
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permintaan akan bumbu masak tersebut UD. BMM sangat membutuhkan 

kinerja dari karyawan yang tinggi untuk untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

Fenomena yang terjadi di UD.BMM yaitu terjadi penurunan kinerja, 

hal-hal yang menyebabkan kinerja perusahaan ini belum tercapai dengan 

maksimal, di indikasikan oleh penurunan yang terjadi pada kualitas, kuantitas. 

Penurunan yang terjadi di perusahaan adalah dengan menurunnya tingkat 

produksi, dan rusaknya produk yang telah dikemas, bahkan beberapa bulan 

terakhir perusahaan tidak dapat memenuhi targetnya secara maksimal. Hal ini 

dapat dilihat dari tabel data  target dan realisasi produksi yang diperoleh dari 

hasil observasi di lapangan dibawah ini. 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi produksi UD. BMM Sidoarjo Tahun 2015 

Bulan 
Target 

Produksi 
Realisasi 

Selisih 

(Bungkus) 

Deviasi 

(%) 

Juni  4000 4000 0 0 

Juli  4000 3975 -25 0.63 

Agustus  4000 3971 -29 0.73 

September  4080 4046 -34 0.84 

Oktober  4080 4055 -25 0.62 

November  4000 3952 -48 1.21 

Desember  4000 3943 -57 1.45 

 Sumber : pencatatan harian UD.BMM Sidoarjo 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh UD.BMM 

mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami penurunan yang tajam. 

Berdasarkan penurunan hasil produksi terdapat tingkat kerusakan produk/ 

produk rusak seperti banyaknya produk yang harus di cek ulang kemasannya 

agar ketahanan produk dapat terjaga, meskipun deviasinya dalam jumlah kecil 
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akan tetapi jika di biarkan terus menerus maka akan memberikan dampak yang 

kurang baik pada kinerja perusahaan.  

Dalam memenuhi target yang telah ditentukan, perusahaan memerlukan 

karyawan yang mempunyai kinerja yang tinggi, dengan kata lain kinerja tinggi 

itu adalah karyawan yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas 

terbaik,jumlah produk yang dihasilkan, serta ketepatan waktu sesuai standar 

yang ditetapkan oleh pemilik usaha. Akan tetapi dari ketiga standar tersebut 

belum bisa terpenuhi oleh karyawan. Selain itu pemimpin juga harus bisa 

memenuhi hak-hak karyawannya agar karyawan memberikan kinerja terbaik 

kepada perusahaan  

Permasalahan yang muncul dalam aspek produksi tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor motivasi dan lingkungan kerja yang kurang 

mendukung, yaitu kurangnya motivasi kerja yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, dimana motivasi 

karyawan untuk bekerja adalah untuk mendapatkan gaji atau upah yang layak, 

sedangkan pada perusahaan ini gaji atau upah belum diberikan sesuai dengan 

UMR (Upah Minimum Regional). Selain gaji atau upah, kebutuhan harga diri 

berupa penghormatan dan penghargaan dari pimpinan kepada karyawan 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. kebutuhan harga diri 

merupakan kebutuhan yang sangat diharapkan oleh para pegawai, dalam 

hubungannya dengan kebutuhan ini pemimpin tidak boleh sewenang-wenang 

memperlakukan pegawai karena mereka perlu dihormati dan diberi 

penghargaan terhadap kinerjanya, dengan diberikannya penghargaan maka 
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pegawai akan semakin giat untuk melakukan pekerjaannya, namun pada 

kenyataannya pimpinan UD. BMM Sidoarjo tidak pernah memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang berkinerja baik, karyawan hanya sebatas 

pekerja yang cukup hanya digaji setelah menyelesaikan pekerjaannya tanpa 

memberikan penghargaan berupa pujian, perhatian dan pemberian reward.  

Selain motivasi, lingkungan kerja yang kurang mendukung juga 

mempengaruhi kinerja karyawan dimana lingkungan kerja sendiri terbagi 

menjadi lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik, berdasarkan 

wawancara yang telah dilakukan sebagian karyawan atau pegawai 

mengeluhkan kurangnya sirkulasi udara di tempat kerja, sehingga  asap hasil 

produksi tidak dapat langsung keluar dari tempat produksi yang mengakibatkan 

karyawan mereka merasa susah bernapas. Sirkulasi udara ini berperan penting 

dalam pertukaran oksigen atau keluar masuknya udara untuk menjaga 

kelangsungan hidup yaitu untuk proses metabolisme, dari sebab itu diperlukan 

ventilasi yang cukup. Selanjutnya lingkungan kerja non fisik juga terdapat 

permasalahan dari aspek hubungan antar karyawan, dari aspek tersebut dapat 

dijelaskan bahwa hubungan / interaksi antar karyawan sering terjadi kesalahan 

komunikasi antara karyawan pengolah produk dan karyawan bagian 

pengemasan, jenis bumbu masak yang berwarna sama sering terjadi kesalahan 

dala proses pelabel an, dari fenomena tersebut terjadi perselisihan dan saling 

menyalahkan antara karyawan satu dengan yang lainnya. 

Seorang pemimpin seharusnya dapat memahami para karyawannya dan 

memberikan motivasi agar para karyawan marasa terdorong dan bersemangat 
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dalam menjalankan tugas-tugasnya, selain itu dapat diketahui bahwa sebagian 

besar motivasi karyawan untuk bekerja adalah dorongan terpenuhinya 

kebutuhan fisiologis. Kondisi lingkungan kerja perlu mendapatkan perhatian 

seperti menambah ventilasi udara, dan mengatur pencahayaan. Kondisi 

lingkungan kerja seperti hubungan antar karyawan juga sangat menentukan 

kinerja karyawan, apabila kondisi lingkungan kerja non fisik seperti hubungan 

antar karyawan tetap terjaga dan harmonis dan lingkungan fisik tetap 

dipertahankan atau ditingkatkan kualitasnya, maka para karyawan akan 

menjadikan tempat kerja mereka sebagai sesuatu yang menyenangkan dan 

merasa nyaman dalam melakukan aktivitas kerjanya, dan pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan UD. BMM Sidoarjo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana motivasi, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan pada UD. 

BMM? 

2. Apakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UD. BMM? 

3. Diantara motivasi dan lingkungan kerja manakah yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan UD. BMM? 

 

C.  Tujuan Penelitian  

1. Mendiskripsikan motivasi, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan pada 

UD. BMM 

2. Menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan pada UD. BMM. 

3. Mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UD. BMM. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, antara lain : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi 

bahan masukkan bagi UD. BMM dalam meningkatkan kinerja karyawan 

melalui pemberian motivasi dan memperhatikan lingkungan kerja guna 

untuk mencapai kinerja yang lebih baik dan maksimal. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai refrensi dan masukkan bagi pihak-pihak 

yang memerlukan informasi mengenai pengaruh motivsai dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

E.  Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini dimaksudkan supaya penelitian ini, tidak 

menyimpang dari tujuan. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah 

seluruh karyawan UD. BMM sejumlah 46 orang karyawan. Teori Motivasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori dari Maslow 

dalam Mangkunegara (2001: 95), begitu juga dengan teori lingkungan kerja 

menggunakan teori dari Sedarmayanti (2009 : 28), dan kinerja dalam penelitian 

ini menggunakan teori dari Mangkunegara (2001:67) 

 


