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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)  merupakan  kelompok  usaha  

yang  paling  dapat bertahan  ketika  krisis  ekonomi  melanda  negeri  ini.  

Perkembangan  jumlah  unit  usaha  kecil dan menengah  yang  terus  

meningkat,  salah satu bukti dalam usaha kecil dan menengah bertahan dalam 

menghadapi krisis ekonomi. Perkembangan jumlah unit usaha kecil dan 

menengah (UKM) tersebut  dapat  membuka  lapangan  kerja  yang  besar.  

Penyerapan tenaga kerja menjadi landasan utama ukm terbentuk 

pernyataan ini juga dituangkan pada pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah. Persaingan yang pesat dalam usaha 

kecil dan menengah (UKM) di tunjukkan dengan angka laporan tahunan 

kementrian koperasi usaha kecil dan menengah pada tahun 2013 dengan 

angka 706.328 pelaku usaha serta 9.519.616 penyerapan tenaga kerja 

(Laporan Tahunan KKUKM, 2015). 

Usaha dagang, jasa dan manufaktur adalah jenis usaha kecil dan 

menengah (UKM) yang berada di Indonesia. Usaha dagang bergerak dalam 

penjualan produk kepada konsumen, usaha jasa menciptakan jasa dalam 

pelayanan konsumen dan usaha manufaktur bergerak dalam usaha mengubah 

barang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada 

konsumen.  
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Usaha manufaktur peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku 

usaha yang mempunyai keterampilan tertentu untuk mengolah bahan mentah 

menjadi barang jadi. Apalagi mengingat tingginya persaingan bisnis di 

berbagai sektor akan semakin menuntut para pelaku bisnis untuk pintar-pintar 

berinovasi. Semakin menarik produk tentu akan menjadi daya tarik tersendiri 

bagi setiap calon pembeli.  

Kecamatan Bangil salah satu daerah sebagai sentra pengembangan 

usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Kecamatan bangil terletak di 

Kabupaten Pasuruan dan provinsi Jawa Timur. Terletak di luar Kota Pasuruan 

Kecamatan Bangil ikut adil dalam penyerapan tenaga kerja dan 

perkembangan jumlah unit usaha kecil dan menengah di Indonesia. Bangil 

dikenal dengan istilah Bang Kodir yaitu Bangil Kota Bordir.  

Usaha manufaktur bordir di Bangil bergerak dalam penciptaan produk 

dengan teknik bordir atau sulaman. Menjadi trend dan ciri khas produk bordir 

di Kecamatan Bangil, para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada 

melanjutkan trend positif  tersebut. Usaha bordir menjamur sebelum krisis 

moneter maupun setelah krisis moneter. Nizar bordir, faiza bordir, luluk 

bordir, fath bordir dan banyak lagi nama-nama usaha bordir di Kecamatan 

Bangil. Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti menemukan dalam 

kegiatan usaha bordir berkembang adanya kesamaan serta perbedaan dalam 

beberapa usaha bordir yang ada.  
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Tabel 1.1 UKM bordir di Kecamatan Bangil 

Nama Usaha 

Bordir UKM 

Tipe Produk Pemasaran Tenaga Produksi 

Nizar Bordir Pabrik  Baju Taqwa Seluruh 

indonesia 

Komputerisasi 

Faiza Bordir Industri 

Bordir 

Bordir, Batik, 

Home Decoration 

and Carft 

Seluruh 

Indonesia 

Sumber daya 

manusia usia kerja di 

atas 3 tahun 

Luluk Bordir  Industri 

Bordir 

Busana/Mukenah, 

kerudung, jilbab, 

sepatu bordir, baju 

taqwa, dan oleh-

oleh perlengkapan 

haji 

Seluruh 

Indonesia 

Sumber daya 

manusia yang 

diperkerjakan usia 

kerja di atas 3 tahun 

Fath Bordir Industri 

Bordir 

Busana muslim, 

kerudung,mukena 

sprei dan lain-lain  

Seluruh 

Indonesia 

Komputerisasi 

Sumber : Wawancara lapangan di Kecamatan Bangil 

Dari tabel 1.1 tersebut peneliti mengambil 2 usaha kecil dan 

menengah (UKM) yaitu Faiza bordir dan Luluk bordir adanya kesamaan 

kedua usaha kecil dan menengah tersebut pada usia kerja karyawan yang 

sama di atas 3 tahun, tenaga produksi, tahun berdiri, produk yang dihasilkan 

dan kemampuan yang dibutuhkan oleh karyawan yang bekerja. Selain alasan 

di atas pada ukm nizar dan fath bordir menggunakan komputerisasi pada 

proses produksi dengan hal tersebut nizar dan luluk bordir 2 ukm dari 4 ukm 

yang menjadi responden. 

Faiza bordir dan luluk bordir memiliki bagian  karyawan dalam usaha 

bordir tersbebut. Bagian produksi, bagian pengiriman dan bagian outlet. 

Bagian produksi menjadi bagian yang paling menjadi sorotan, sebagai bagian 

jantung usaha produk yang dihasilkan dan kepercayaan pelanggan. Faiza 

bordir mempunyai prinsip memberdayakan perempuan dan sumber daya 

manusia lingkungan sekitar untuk bagian produksi yang berjumlah 40 orang 
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karyawan. Bagian produksi luluk bordir memperkerjakan 30 orang karyawan 

dengan perbandingan seimbang antara karyawan laki dan perempuan.  

Tabel 1.2 Jumlah Karyawan UKM bordir di Kecamatan Bangil tahun 2012- 

2015 

Nama 

UKM 

Jumlah Karyawan 

2012 2013 2014 2015 

L P L P L P L P 

Faiza 

Bordir 
14 26 14 26 14 26 14 26 

Luluk 

Bordir 
15 15 15 15 15 15 15 15 

Sumber : Wawancara 2 UKM bordir di Kecamatan Bangil 

 

Pada tabel 1.2 penerapan komputerisasi yang tinggi dibeberapa usaha 

kecil dan menengah, kedua usaha kecil dan menengah (UKM) yaitu faiza 

bordir dengan luluk bordir tetap mempergunakan tenaga manusia dalam 

produksinya. Busana/Mukenah, kerudung, jilbab, sepatu bordir, baju taqwa, 

batik, assesoris (rumah dan wanita) dan kebaya menjadi unggulan masing-

masing kedua usaha bordir di Kecamatan Bangil tersebut.  

Wawancara serta komunikasi yang dilakukan peneliti dengan pemilik 

kedua usaha memberikan informasi bahwa faiza bordir memproduksi bordir 

sejumlah 6000 per-tahun produk dengan perincian 4200 satuan baju (1500 

batik, 1500 kebaya dan 1200 busana muslim), 1800 satuan assesoris dan luluk 

bordir 12.000 per-tahun produk dengan perincian 3500 unit kerudung, 3750 

unit jilbab, busana/mukenah 3500 unit, 1000 unit baju taqwa, 250 unit sepatu 

bordir.  
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Tabel 1.3 Jenis Produk UKM bordir di Kecamatan Bangil 

Jenis Produk UKM Faizah 

Bordir 

UKM Luluk 

bordir 

Busana/Mukenah(busana 

muslim) 

1200 unit 3500 unit 

kerudung - 3500 unit 

jilbab - 3750 unit 

sepatu bordir - 250 unit 

baju taqwa - 1000 unit 

batik 1500 unit - 

assesoris rumah dan 

wanita 

1800 unit - 

Kebaya 1500 unit - 

Total 6.000 unit 12.000 unit 

Sumber : Wawancara 2 UKM bordir  

Dari total produksi dari kedua UKM faiza bordir dan luluk bordir 

terjadi gap yang tinggi sebesar 6.000 unit. Tabel 1.3 Memberikan informasi 

keterampilan yang digunakan dalam memproduksi berbeda sama halnya 

dengan karyawan faiza bordir membuat kebaya atau produk assesoris rumah  

jauh berbeda dengan karyawan luluk bordir yang memproduksi jilbab atau 

kerudung.  

Perbedaan juga terletak pada produk yang dihasilkan faiza bordir lebih 

menonjolkan produk dengan keterampilan tinggi dan jauh lebih sedikit 
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dibandingkan luluk bordir yang memproduksi di atas faiza bordir. Keadaan 

yang berbeda tersebut juga berbeda dalam pencapaian produksi dari target 

yang ditentutkan kedua UKM tersebut. Pada tahun 2012 sampai dengan 2015 

faiza bordir menunjukkan stabil dalam produksi dan luluk bordir mengalami 

fluktuatif pada tahun 2014 terhadap tahun 2015.  

Tabel 1.4 Data Produksi Pada 2 UKM bordir di kecamatan Bangil Tahun 

2012-  2015 

Tahun 

Target Produksi Realisasi Keterangan 

Target 

Faiza 

Target 

Luluk 

Faiza 

Bordir 

Luluk 

Bordir 

Faiza 

Bordir 

Luluk 

Bordir 

2012 6000 

unit 

12.000 

unit 

6000 unit 12.000 unit (tercapai) (tercapai) 

2013 6000 

unit 

12.000 

unit 

6000 unit 12.000 unit (tercapai) (tercapai) 

2014 6000 

unit 

12.000 

unit 

6000 unit 12.000 unit (tercapai) (tercapai) 

2015 6000 

unit 

12.000 

unit 

6000 unit 11.800 unit (tercapai) 1,7 % (tidak 

tercapai) 

Hasil : Wawancara dari sumber wirausaha 

 

Tabel 1.4 diatas menjelaskan tentang pencapaian bagian produksi 

secara kuantitas pada 3 tahun terakhir. Produksi dalam satuan unit yang 

dihasilkan wirausaha bordir (faiza dan luluk bordir). Berdasarkan data tabel 

1.4 Dapat dilihat bahwa tingkat realisasi/target yang tercapai mengalami 
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kestabilan dalam wirausaha faiza bordir, sedangkan tingkat realisasi yang 

tidak tercapai berada di satu tahun terakhir 2014 yang berselisih 1,7 % dari 

tahun 2015 pada luluk bordir. Selama satu tahun 2015 terjadi stabil (faiza 

bordir) dan penurunan (luluk bordir) kinerja pada bagian produksi sebesar 

200 unit sehingga tidak tercapai target dari produksi yang ditetapkan 

sejumlah 12.000 unit. Kinerja pegawai atau karyawan adalah tingkat dimana 

pegawai menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan (Milkovich dan Boudreau, 

1997: 99).  

Kemampuan mampu menyesuaikan penempatan karyawan dengan 

efektif dan efisien, penempatan yang bertujuan dalam pencapaian kinerja 

yang diharapkan perlu adanya penempatan pada pekerjaan yang sesuai 

dengan keahliannya (Mangkunegara, A., 2002: 68).  Ketepatan posisi dalam 

bidang keahlianya tidak diiringi oleh pencapaian target produksi pada 1 tahun 

belakangan tepatnya tahun 2015 di UKM Luluk bordir. 

Penurunan kuantititas dalam  produksi bordir diakibatkan karyawan 

yang bekerja di atas  3 tahun usia kerja mengalami keadaan fisik yang 

menurun. Fisik yang mempengaruhi kemampuan karyawan dalam bekerja 

mengerucut pada fokus utama dalam keterampilan karyawan dalam 

memproduksi setiap bordiran. Proses pemenuhan kuantitas kinerja 

perusahaan sedikit terhambat dikarenakan fisik setiap pekerja yang 

berketerampilan tinggi mulai menurun.  
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Tabel 1.5 Data Produk Gagal UKM Luluk Bordir di Kecamatan Bangil 

Tahun 2015 

Bulan 

Target 

Produksi 

Produk 

Gagal  

Produk 

Diterima 

Januari 1000 unit 70 unit 930 unit 

Februari 1000 unit 50 unit 950 unit 

Maret 1000 unit 10 unit 990 unit 

April 1000 unit - 1000 unit 

Mei 1000 unit 14 unit 986 unit 

Juni 1000 unit 20 unit 980 unit 

Juli 1000 unit - 1000 unit 

Agustus 1000 unit - 1000 unit 

Oktober  1000 unit 20 unit 980 unit 

September 1000 unit 16 unit 984 unit 

November 1000 unit - 1000 unit 

Desember 1000 unit - 1000 unit 

Total 12.000 unit 200 unit 11.800 unit 

Sumber data: wawancara setiap UKM yang bersangkutan 

Hasil dari wawancara pada tabel 1.5  mendapatkan bahwa karyawan 

ukm bordir di Kecamatan Bangil mengalami gagal produk dengan jumlah 

total 200 unit dari target 12.000 unit pada tahun 2015 tabel 1.4. Data tersebut 

menggambarkan penurunan minat bekerja mencapai target yang diikuti oleh 

penurunan kuantitas hasil realisasi pada tabel 1.4 dialami oleh ukm bordir di 

Kecamatan Bangil.  Motivasi yang diharapkan dalam teori Mangkunegara 
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bahwa semakin tinggi motivasi melakukan pekerjaan, semakin baik pula 

kinerja karyawan.  

Pemenuhan target yang telah ditentukan mengalami tidak tercapai 

yang diakibatkan motivasi yang mewakili karyawan produksi mengalami 

penurunan. Setiap karyawan yang sudah lebih dari 3 tahun usia kerja juga 

mengalami permasalahan dalam dorongan untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan oleh setiap pemilik setiap ukm bordir di Kecamatan Bangil. 

Motivasi untuk berprestasi, karena itu karyawan akan berusaha mencapai 

prestasi tertingginya, pencapaian tujuan tersebut bersifat realistis tetapi 

menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan (Robbins, Stephen  P., 2001: 

173).  

Karyawan produksi yang telah mendapatkan tugas dan tanggung 

jawab sesuai bagian yang telah diberikan. Motivasi dorongan untuk lebih baik 

tidak terdapat dalam kegiatan produksi ukm bordir di kecamatan bangil. 

Karyawan lebih ingin menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sesuai 

target bahkan karena fisik yang didominasi perempuan tidak mencapai target 

yang diharapkan oleh pemimpin dalam setiap ukm.  

Wawancara yang telah dilakukan terhadap pemilik serta karyawan 

kepercayaan usaha mikro, kecil dan menengah bordir di Kecamatan Bangil 

tersebut menjadi penarikan dari usaha tersebut. Keterampilan, pengetahuan, 

motivasi dan  fisik menjadi penentu kualitas serta kuantitas hasil bordiran 

yang dikerjakan oleh setiap karyawan. Faktor kecerdasan atau intelektual 

tidak selalu menjadi permasalahan tapi keterampilan dan motivasi untuk 
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berpetasi setiap karyawan menjadi salah satu pendorong karyawan untuk 

berkerja dalam wirausaha tersebut. Lebih dari 3 tahun rata” usia karyawan 

ukm bordir di Kecamatan Bangil yang berpengaruh pada fisik, keterampilan, 

pengetahuan serta motivasi akan menadapatkan prestasi. 

Peneliti menentukan objek penelitian dengan syarat. Usaha kecil dan 

menengah sebagai objek berada dalam salah satu kreteria modal dan jumlah 

asset sebagai tolak ukur usaha kecil dan menengah. Fokus Objek UKM yang 

menjadi fokus utama dari penelitian tersebut adalah Luluk Bordir. Luluk 

Bordir menjadi tujuan fokus utama karena mempunyai karyawan produksi 

yang seimbang, sejumlah 30 orang yang mempunyai tugas lebih besar 

dibandingkan UKM yang menjadi referensi tambahan (Faiza Bordir, fath 

bordir dan nizar bordir). 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas pada karyawan 

produksi UKM bordir di kecamatan bangil akan dijadikan obyek penelitian. 

Melalui  pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan 

UKM bordir di Kecamatan Bangil tersebut akan mengetahui seberapa besar 

pengaruh kemampuan karyawan dalam bekerja yang didukung motivasi 

sebagai penggerak karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Maka 

berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh kemampuan dan 

motivasi  kerja terhadap kinerja karyawan UKM bordir di Kecamatan 

Bangil”. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dan batasan masalah yang menjadi desain 

riset saya sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kinerja karyawan, kemampuan dan motivasi kerja 

karyawan UKM bordir di Kecamatan Bangil? 

2. Apakah kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja  

karyawan UKM bordir di Kecamatan Bangil? 

3. Manakah dari variable kemampuan dan motivasi kerja yang lebih kuat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM bordir di Kecamatan 

Bangil? 

 

C. Batasan Masalah 

Masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini dibatasi pada 

Kecamatan Bangil terdapat 4 usaha bordir; 3 skala usaha menengah dan 1 

skala usaha kecil. Penelitian pada usaha kecil yaitu Luluk bordir sebagai 

objek penelitian, karyawan produksi dengan jumlah karyawan adalah 30 

orang. Teori kinerja mengacu pada teori Mangkunegara yang menyebutkan 

kualitas, kuantitas  dan ketepatan waktu, teori kemampuan adalah 

pengetahuan serta keterampilan mengacu pada teori Mangkunegara dan teori 

motivasi berprestasi, afiliasi dan kekuasaan mengacu pada teori McCellend’s. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tersebut sebegai berikut :  



12 
 

1. Untuk mendeskripsiskan kemampuan, motivasi kerja dan kinerja karyawan 

UKM bordir di Kecamatan Bangil. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan UKM bordir di Kecamatan Bangil. 

3. Untuk mengetahui variable manakah antara kemampuan dan motivasi 

kerja yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM bordir 

di Kecamatan Bangil. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

bermanfaat dan masukan bagi UKM bordir di Kecamatan Bangil mengenai 

kemampuan dan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

 

2. Bagi pihak lain 

Diharapkan bisa menambah bahan referensi yang bermanfaat dan 

masukan untuk penelitian selanjutnya tentang kemampuan dan motivasi 

dalam meningkatkan kinerja karyawan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk 

penelitian yang lebih baik. 

 


