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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi suatu perusahaan 

atau organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya sumber 

daya manusia maka kegiatan perusahaan tidak akan mampu berjalan dengan 

optimal. Sumber daya manusia perlu dikelola secara professional agar terwujud 

keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan 

organisasi perusahaan. 

Peningkatan kinerja karyawan merupakan salah satu cara perusahaan 

untuk mencapai tujuannya. Kinerja pada dasarnya merupakan apa yang dilakukan 

atau tidak dilakukan karyawan sehingga mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi termasuk kuantitas output, kualitas output, 

jangka waktu output, kehadiran ditempat kerja dan sikap koperatif (Mathis dan 

Jacson, 2002).  

Perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten 

dan berkualitas, terutama di era globalisasi sekarang ini, karena dalam dunia 

bisnis banyak dihadapkan pada persaingan yang semakin cepat seiring dengan 

berjalannya era globalisasi. Dalam peningkatan mutu dari sumber daya manusia 
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maka perusahaan harus memberikan motivasi dan berusaha meningkatkan 

kemampuan para karyawannya. 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan 

usaha untuk mencapai suatu tujuan (Robbins Stephen P,2008). Dengan 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-kepentingan pribadi para angggota organisasi tersebut akan 

tercukupi, dengan begitu motivasi yang tinggi akan menciptakan sebuah 

komitmen terhadap apa yang menjadi tanggungjawabnya dalam menyelesaikan 

setiap pekerjaan. 

Faktor motivasi dan kemampuan tersebut penting sekali untuk 

diperhatikan karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Menurut Keith Davis dalam Mangkunegara (2007) faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor 

motivasi (Motivasion). Motivasi tersebut dari sikap (attitude) seorang karyawan 

dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi menggerakkan diri 

karyawan yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan (ability) 

karyawan terdiri dari kemampuan potensi IQ (pengetahuan) dan Kemampuan 

reality (keterampilan). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abid (2017) 

dan Luhgianto (2006) hasil kesimpulan penelitian mereka bahwa terdapat 
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pengaruh kemampuan dan motivasi kerja secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Hal-hal  yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan karyawan 

dan motivasi kerja perlu mendapat perhatian yang sungguh - sungguh dari setiap 

pimpinan guna keberhasilan suatu perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan 

itu sendiri. Apabila kemampuan yang dimiliki karyawan diiringi dengan 

pemberian motivasi kerja yang cukup dari pimpinan perusahaan, maka karyawan 

tersebut diharapkan dapat menggerakkan dan mengarahkan segala sumber daya 

yang dimilikinya untuk mengotimalakan prestasi kerjanya.  

UD. Anugerah adalah usaha dagang yang bergerak dibidang industri 

sendal yang berasal dari Mojokerto Jawa timur. UD. Anugerah  memiliki 2 merk 

dagang yaitu kato dan alflexi. UD. Anugerah memproduksi sendiri hasil 

produksinya dan  memiliki 50 karyawan di semua bagian yaitu bagian injek 

sol/alas, bagian penggilingan, bagian penjualan dan bagian barang jadi. Pada 

bagian injek sol/alas 16 karyawan, bagian perakitan 4 orang, bagian penjualan 5 

orang dan pada bagian barang jadi 25 orang. Pangsa pasar UD. Anugerah sudah 

mencakup sekitar Jawa.  

Pencapaian kinerja karyawan pada UD. Anugerah saat ini kurang 

maksimal dalam menjalankan tugasnya. Kinerja yang tidak maksimal tersebut 

ditunjukkan tidak tercapainya target setiap bulannya. Dari hasil wawancara 

dengan pemilik tidak tercapainya orderan disebabkan oleh karyawan kurangnya 

keterampilan karyawan yang mana karyawan  kurang berhati-hati dan tergesa-
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gesa dalam menyelesaikan tugasnya sehingga barang yang di produksi pun tidak 

sesuai kriteria standart dari perusahaan.  Penurunan kinerja dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Target Produksi dan Realisasi UD. Anugerah tahun 2016 

(perpasang) 

 

Bulan 

Target 

produksi 

 

Realisasi 

Deviasi 

Unit % 

Januari 2016 500  491 9 1,8% 

Februari  500  488  12 2,4% 

Maret  500  458  42 8,4% 

April 500  476  24 4,8% 

Mei 500  490  10 2% 

Juni 500  485  15 3% 

Juli 500  477  23 4,6% 

Agustus 500  480 20 4% 

September 500  487  13 2,6% 

Oktober 500  470  30 6% 

November 500  458  42 8,4% 

Desember 500  450  50 10% 

Sumber: UD. Anugerah   

Berdasarkan  tabel 1.1 dapat diketahui bahwa produksi UD. Anugerah  

pada hasil periode Januari-April mengalami tingkat persentase kenaikan dan pada 

periode Mei-Agustus mengalami fluktuatsi persentase kenaikan dan penurunan 

dari target yang telah ditentukan. Pada bulan Oktober-Desember mengalami 

kenaikan persentasi dengan persentase tertinggi sebesar 10%. Standart deviasi 

yang ditoleransi oleh perusahaan sebesar 5%. Melalui tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa terjadi permasalahan terkait dengan target & realisasi produksi 

pada perusahaan karena presentase selisih melebihi standart yang telah ditoleransi 



5 
 

 

oleh perusahaan. Permasalahan tersebut maka terjadi penurunan kuantitas dalam 

produksi yang berimbas pada menurunya kinerja perusahaan secara keseluruhan 

pada UD. Anugerah. 

Dari hasil wawancara kegagalan produk pada proses pembuatan sandal 

seperti kurangnya pemberian adonan sol ke dalam cetakan sol dan kurang tarik 

saat pelepasan sol pada cetakan. Kerusakan atau kecacatan yang dilakukan 

karyawan terdapat indikasi kurangnya kemampuan dari segi keterampilan 

sehingga karyawan bekerja dengan asal-asalan, disini peneliti mengindikasi 

adanya kurangnya motivasi dari perusahaan. Berdasarkan fenomena yang terjadi 

pada kinerja karyawan dan kemampuan tersebut, diketahui terdapat kurangnya 

motivasi yang dilakukan pemimpin kepada karyawan. 

Motivasi sangat bepengaruh kepada karyawan dalam mencapai 

kinerjanya. Fenomena yang terjadi pada UD. Anugerah menurunnya kinerja ada 

indikasi motivasi karyawan akan kebutuhan eksistensi yang meliputi kebutuhan 

fisiologis tidak terpenuhi, dari hasil wawancara dengan Mas Teguh yang mana 

beliau sebagai mengkepalai para karyawan bahwa kebutuhan tidak terpenuhi ini 

berupa gaji yang dikarenakan gaji yang dibawah standar UMR Mojokerto. 

Pemberian gaji dengan masa kerja yang sudah mencapai 5 tahun atau diatas 5 

tahun mendapatkan gaji seminggu Rp300.000 sedangkan karyawan yang kurang 5 

tahun memperoleh gaji dalam seminggu Rp250.000. Dapat dilihat bahwa dari segi 

kebutuhan eksistensi pemenuhan kebutuhan fisiologis berupa gaji yang 

Rp1.600.000/bulan atau Rp400.000 perminggu. 
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Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti di 

UD. Anugerah di kabupaten Mojokerto dengan judul penelitian “Pengaruh 

Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada pembahasan diatas, maka rumusan 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan di UD.Anugerah? 

2. Bagaimana kemampuan di UD.Anugerah? 

3. Bagaimana motivasi kerja karyawan di UD. Anugerah? 

4. Apakah kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UD. Anugerah? 

5. Manakah dari variabel kemampuan dan motivasi kerja yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada UD. Anugerah? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan objek penelitian dan teori 

setiap variabel. Objek yang diteliti difokuskan pada seluruh karyawan UD. 

Anugerah dengan jumlah karyawan 50 orang. Variabel kinerja dengan teori 

Mangkunegara dengan indikator kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Variabel 

kemampuan mengacu pada teori Mangkunegara, dengan indikator kemampuan 

adalah pengetahuan dan keterampilan. Variabel motivasi kerja mengacu teori 

motivasi ERG Alderfer yaitu pencapaian akan kebutuhan eksistensi, kebutuhan 

untuk menjalin hubungan dan kebutuhan pertumbuhan  
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai pada 

penilitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan di UD. Anugerah.

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan di UD.Anugerah

3. Untuk mendiskripsikan motivasi kerja di UD.Anugerah

4. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja

karyawan UD. Anugerah.

5. Untuk mengetahui variabel kemampuan dan motivasi kerja yang paling

berpengaruh terhadap kinerja karyawan UD. Anugerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan, agar dapat memberikan manfaat kepada perusahaan untuk

mengambil langkah-langkah dalam mencapai kinerja karyawann yaitu dengan

cara memotivasi kerja dan kemampuan terhadap karyawan agar karyawan bisa

bekerja secara optimal .

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi yang dapat memberikan

perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.


