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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Era globalisasi mempunyai dampak dalam dunia usaha. Globalisasi 

menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk 

mendapatkan pangsa pasar yang dibidiknya. Adanya globalisasi maka dunia 

usaha mau tidak mau harus didorong untuk mencapai suatu organisasi 

perusahaan yang efektif dan efisien. Keefektifan dan keefesienan dalam suatu 

perusahaan sangat diperlukan agar perusahaan dapat memiliki daya saing 

maupun keunggulan lebih dari para pesaing, sehingga perusahaan dapat 

bertahan dalam dunia persaingan yang ketat. 

Sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja berperan dalam 

perusahaan, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan siap untuk 

pengembangkan perusahaan. Ada beberapa perusahaan / Usaha dagang yang 

memiliki potensi sumber daya manusia dengan kapabilitas yang beragam dan 

kompeten sehingga mampu menghadapi dan menjalankan pekerjaan dengan 

target kerja sesuai sasaran. Disisi lain, perusahaan juga harus menjalankan 

fungsi sosial secara internal dan eksternal untuk menjamin kesejahteraan para 

anggotanya. Untuk dapat bersaing dengan industri yang sejenis lainnya, 

karyawan yang produktif, inovatif, kreatif selalu bersemangat dan loyal. 

Karyawan yang memenuhi kriteria seperti itu hanya akan dimiliki melalui 

penerapan konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang tepat 

dengan semangat kerja yang tinggi serta pemimpin yang efektif dan 

lingkungan kerja yang mendukung. Faktor-faktor yang dapat digunakan
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untuk meningkatkan kinerja pegawai, diantaranya motivasi dan kepuasan 

kerja, Robbins (2001). 

Ketersediaan pekerja yang memiliki motivasi, dan didukung oleh 

lingkungan kerja yang nyaman serta hubungan antar atasan dan bawahan 

yang harmonis dalam melakukan komunikasi internal yang jelas dan terbuka 

akan mendorong kinerja yang tinggi dan bermuara terhadap eksistensi 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2005), motivasi merupakan pemberian daya 

penggerak agar karyawan bersedia untuk bekerja dengan lebih baik. Motivasi 

pada dasarnya adalah proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang agar 

melakukan sesuatu yang diinginkan, dengan kata lain merupakan dorongan 

dari luar terhadap seseorang agar melakukan sesuatu. Bila seseorang 

termotivasi, maka seseorang akan berusaha berbuat sekuat tenaga untuk 

mewujudkan apa yang diingin kan dan tujuan yang akan diraih. Namun 

belum tentu upaya yang keras itu akan menghasilkan produktivitas yang 

diharapkan, apabila tidak diaplikasikan dalam arah yang dikehendaki 

organisasi. 

Motivasi menjadi penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

Motivasi dapat didefinisikan sebagai pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai 

kepuasan (Hasibuan 2005: 143). Motivasi menjadi pendorong seseorang 

melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. 

Karyawan yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan mempunyai 

kinerja yang tinggi pula. 
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Unsur kebutuhan berarti suatu keadaan internal yang menyebabkan 

hasil hasil tertentu tampak menarik. Suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan 

akan menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan di dalam 

diri individu. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian untuk 

menemukan tujuan-tujuan tertentu yang apabila tercapai akan memenuhi 

kebutuhan itu. Menurut Luthans (2006) motivasi adalah proses sebagai 

langkah awal seseorang melakukan tindakan akibat kekurangan secara fisik 

dan psikis atau dengan kata lain adalah suatu dorongan yang ditunjukan untuk 

memenuhi tujuan tertentu. Apabila nilai ini tidak terjadi, maka akan terwakili 

individu-individu yang mengeluarkan tingkat biaya tinggi, yang sebenarnya 

berlawanan dengan kepentingan organisasi. Rendahnya kinerja karyawan dan 

motivasi karyawan yang dihadapi sebenarnya merupakan permasalahan klasik 

namun selalu update untuk didiskusikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Listianto dan Setiaji (2007) 

menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh 

Riyadi (2011) mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan 

dalam penelitian ini juga menyatakan motivasi merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut penelitian terdahulu, 

hubungan antara motivasi dan kinerja berbanding lurus, artinya bahwa 

semakin tinggi motivasi karyawan dalam bekerja maka kinerja yang 

dihasilkan juga tinggi 



4 
 

 
 

Perusahaan yang siap berkompetisi harus memiliki manajemen yang 

efektif. Selain motivasi, untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam 

manajemen efektif memerlukan dukungan karyawan yang cakap dan 

kompeten di bidangnya. Sisi lain pembinaan para karyawan termasuk yang 

harus diutamakan sebagai aset utama perusahaan. Proses belajar harus 

menjadi budaya perusahaan sehingga keterampilan para karyawan dapat 

dipelihara, bahkan dapat ditingkatkan. Dalam hal ini loyalitas karyawan yang 

kompeten harus diperhatikan.. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kepuasan kerja 

karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional 

karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai timbal balik 

kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai timbal 

balik yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. 

Gilmer dalam As’ad (2003) menyebutkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah kesempatan untuk maju, keamanan 

kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, faktor intrinsik dan pekerjaan, kondisi 

kerja, aspek sosial dalam pekerjaan, komunikasi, dan fasilitas. Sementara itu, 

menurut Ranupandojo dan Husnan (2002) mengemukakan beberapa faktor 

mengenai kebutuhan dan keingianan karyawan, yakni gaji yang baik, 

pekerjaan yang aman, rekan sekerja yang kompak, penghargaan terhadap 

pekerjaan, pekerjaan yang berarti, kesempatan untuk maju, pimpinan yang 

adil dan bijaksana, pengarahan dan perintah yang wajar, dan organisasi atau 

tempat kerja yang dihargai oleh masyarakat. 
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Menurut Blum dalam As'ad (2003:114) menyatakan faktor-faktor 

yang memberikan kepuasan kerja adalah: (a) faktor individual, meliputi: 

umur, kesehatan, watak dan harapan; (b) faktor sosial, meliputi: hubungan 

kekeluargaan, pandangan masyarakat, kesempatan berekreasi, kegiatan 

perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan; 

(c) faktor utama dalam pekerjaan, meliputi: upah, pengawasan, ketentraman 

kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju. Selain itu, juga penghargaan 

terhadap kecakapan, hubungan sosial didalam pekerjaan, ketepatan dalam 

menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil. baik yang 

menyangkut pribadi maupun tugas kerja. 

Kepuasan kerja atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada 

perbedaan antara apa yang diharapkan. Sebaliknya, apabila yang didapat 

karyawan lebih rendah daripada yang diharapkan akan menyebabkan 

karyawan tidak puas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atau 

ketidakpuasan kerja yaitu: jenis pekerjaan, rekan kerja, tunjangan, perilaku 

yang adil, keamanan kerja, peluang menyumbang gagasan, gaji/upah, 

pengakuan kinerja, dan kesempatan bertumbuh. 

Kepuasan Kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka (Handoko, 2001). Oleh sebab itu organisasi mengharapkan 

para karyawan dapat berprestasi dan mampu menciptakan situasi dan kondisi 

yang kondusif sehingga karyawan tidak akan mengalami kejenuhan, 

kebosanan, dan malas bekerja yang mengakibatkan yang mengakibatkan 

semangat bekerja menjadi menurun. Hal ini disebabkan apabila kepuasan 
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kerja menurun dapat mengakibatkan kinerja karyawan juga mengalami 

penurunan. 

Kepuasan kerja karyawan pada dasarnya sangat individualis dan 

merupakan hal yang sangat tergantung pada pribadi masing-masing 

karyawan. Namun demikian terdapat beberapa faktor yang berhubungan 

dengan kepuasan kerja karyawan dalam rangka peningkatan kinerja adalah: 

(a) faktor pekerjaan itu sendiri, merupakan faktor yang berhubungan dengan 

tingkat dimana pekerjaan menyediakan tugas yang menyenangkan, 

kesempatan belajar dan kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab. (b) 

faktor gaji, merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkat sejauh mana 

gaji kebutuhan tenaga kerja, (c) faktor kesempatan atau promosi, merupakan 

faktor yang berhubungan dengan kesempatan karyawan untuk 

mengembangkan diri dan memperluas pengalaman kerja, dengan terbukanya 

kesempatan untuk kenaikan jabatan. (d) faktor supervisor, merupakan faktor 

yang berhubungan dengan kemampuan supervisor untuk menyediakan 

bantuan teknis dan perilaku dukungan. (e) faktor rekan kerja, merupakan 

faktor yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia untuk melakukan 

hubungan social, akan terpenuhi dengan adanya rekan kerja yang mendukung 

karyawan. 

Ketidakpuasan karyawan dapat terjadi apabila pekerjaan yang 

dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diperoleh dari perusahaan. 

Ketidakpuasan para karyawan ini menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan 

dan dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan. Misalnya; adanya aksi 

mogok kerja, kemangkiran karyawan meningkat, turunnya kinerja karyawan, 
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dan lain-lain. Akhirnya akan menurunkan kinerja perusahaan itu sendiri. 

Maka, para pimpinan sebaiknya mengerti apa yang dibutuhkan para karyawan 

dan mengetahui keinginan-keinginan apa yang membuat karyawan puas dan 

meningkatkan kinerjanya, berikut semua konsekuensinya, termasuk berapa 

bonus yang akan mereka terima jika target atau tujuan kerjanya tercapai. 

Sehingga para karyawan tidak melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya 

dikerjakan.  

Keberadaan sumber daya manusia didalam suatu perusahaan 

memegang peranan sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar 

untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia 

yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

sehingga mampu memberikan output yang optimal. 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 tujuan perusahaan akan tercapai.  

Kinerja karyawan tinggi disebabkan karena rasa tanggung jawab 

karyawan terhadap pekerjaan yang tinggi, ketepatan waktu pada saat 

melaksanakan tugas dalam pekerjaan, masih ditemukan adanya permasalahan 

pada karyawan UD. Sumber Jaya, Pegawai tidak pernah menunda pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. Tetapi Faktanya masih terdapat 40-50 % 

karyawan yang terlambat menyelesaikan pekerjaan. Begitu juga kurangnya 
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tanggung jawab dan ketepatan waktu saat melakukan pengiriman barang pada 

konsumen, hal ini dapat membuktikan bahwa kinerja karyawan kurang 

optimal.  

Dalam penulisan skripsi ini peneliti lebih memfokuskan 

permasalahan pada kondisi yang dialami oleh karyawan UD sumber Jaya 

Malang, apakah karyawan merasa puas dengan kondisi pekerjaan, 

penempatan karyawan pada bagian atau bidang kerja yang sama untuk 

rentang waktu yang cukup lama itu akankah berpengaruh pada kepuasan kerja 

dan motivasi dari karyawan tersebut dalam bekerja, karena karyawan rentan 

sekali untuk mengalami kejenuhan akibat pekerjaan yang dijalani. Sampai 

saat ini masih ada evaluasi kerja yang kurang memuaskan perusahaan karena 

mungkin mereka tidak lagi mempunyai motivasi yang cukup untuk 

melakukan tugas dalam pekerjaan. 

Peneliti mendapatkan informasi dari beberapa konsumen dan para 

manajer toko di UD. Sumber Jaya dengan menanyakan tentang pelayanan 

yang diberikan oleh UD Sumber Jaya. Mayoritas konsumen menyatakan 

bahwa sebagian karyawan melayani dengan ramah tetapi masih terdapat 

sebagian kecil konsumen yang merasa kurang nyaman dengan pelayanan di 

UD Sumber Jaya.  
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Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja karyawan 6 bulan terakhir yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Kesalahan dalam Pelayanan dan penginputan 

Tahun 2016 

Bulan 

Kesalahan pelayanan dan penginputan 

Total (Rp) Beras Sembako 

Jenis Harga Jenis Harga 

Juni Beras 5kg Rp 52.000 Mie instan Rp. 73.000/dus Rp. 125.000 

Juli Beras 5kg Rp. 58.000 - 0 Rp. 58.000 

Agustus Beras 5kg Rp. 52.000 - 0 Rp. 52.000 

September - 0 Gula 3kg Rp. 13.000/kg Rp. 39.000 

Oktober - 0 - 0 Rp. 0 

November - 0 Tepung 2kg Rp. 11.000/kg Rp. 22.000 

TOTAL Rp. 296.000 

Sumber: UD. Sumber Jaya. 

Data yang disajikan dalam tabel 1.1 di atas tampak bahwa terjadi 

kesalahan dalam bekerja yang menandakan kinerja menurun. Kinerja 

Karyawan UD. Sumber Jaya sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa 

kesalahan dalam bekerja tetapi kesalahan dalam bekerja tersebut setiap bulan 

semakin menurun atau semakin sedikit kesalahan dalam bekerja.  

Penurunan Kinerja karyawan bisa dikarenakan kurangnya motivasi 

karyawan bekerja di UD Sumber Jaya. Karyawan akan termotivasi apabila 

kebutuhannya terpenuhi. Terdapat 3 kebutuhan utama dalam memotivasi 

seseorang yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan berhubungan dengan orang 



10 
 

 
 

lain (relatedness) dan kebutuhan akan kemajuan (growth) (aldefer dalam 

Robbins 2006:221). Kebutuhan akan pertumbuhan belum dapat terpenuhi oleh 

karyawan UD sumber jaya karena kesempatan karyawan untuk 

mengembangkan diri sangat kecil, maka dari itu karyawan kurang termotivasi 

untuk bekerja. Manajer UD sumber jaya mengatakan bahwa pengembangan 

karir tidak ada dan juga gaji yang diberikan di bawah standar gaji kota malang 

walaupun manajemen memberikan reaward berupa insentif kepada karyawan 

apabila karyawan memiliki kinerja yang baik. Sehingga itu merupakan salah 

satu motivasi kerja yang diberikan di UD Sumber Jaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

Kepuasan Kerja juga dapat berpengaruh terhadap menurunnya kinerja 

karyawan. kepuasan kerja karyawan sebenarnya banyak faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja yaitu Kepuasan terhadap Pekerjaan itu sendiri, 

kepuasan terhadap pemberian Gaji, Kepuasan terhadap Suvervisor, dan 

kepuasan terhadap rekan kerja (Luthans dan Spector dalam Robins, 2006). 

Fakta yang terdapat pada UD. Sumber Jaya sistem imbalan/gaji yang sesuai 

dengan tingkat pekerjaan dan tingkat pendapatan perusahaan. Disamping itu 

terbukti bahwa walaupun imbalan/gaji yang diberikan masih belum bisa 

memenuhi kebutuhan hidup, namun pemberian insentif/penghargaan juga 

salah satu yang membuat karyawan merasa nyaman dan puas dalam bekerja. 

Selain itu faktor lain yang membuat karyawan yang puas atas pekerjaannya 

adalah adanya komunikasi antar atasan dan bawahan maupun rekan kerja 

yang baik sehingga pengkoordinasian dalam bekerja juga dapat berjalan 

lancar. Berdasarkan wawancara salah satu pegawai UD sumber jaya 
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mengatakan bahwa kurangnya komunikasi dan kerja sama antar atasan dan 

bawahan yang menyebabkan target waktu pekerjaan tidak tepat sasaran/tepat 

waktu. 

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, maka dapat diajukan sebuah 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada UD.Sumber Jaya Malang”. 

B.  Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini masalah 

dirumuskan sebagai berikut: 

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

Sumber Jaya? 

2. Apakah motivasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada UD. Sumber Jaya?  

3. Diantara variabel motivasi dan kepuasan kerja manakah yang sangat 

dominan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada pada UD. Sumber 

Jaya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan bagaimana motivasi, kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan. 

b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. 
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c. Untuk menganalisis manakah yang berpengaruh secara dominan antara 

motivasi dan kepuasan terhadap kinerja karyawan. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan 

informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan motivasi dan kepuasan 

kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan UD. Sumber Jaya Malang. 

2. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk  

pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai 

bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang menghadapi 

permasalahan yang sama. 

 


