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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan dan perubahan lingkungan usaha mengakibatkan keadaan 

ekonomi dan bisnis berfluktuasi dengan cepat. Kondisi ini menuntut 

kemampuan perusahaan untuk menganalisa dampak perubahan terhadap 

perusahaan dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi hal-hal 

tersebut. Menyimak kenyataan ini, maka peran manajemen sumber daya 

manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar administratif, tetapi lebih 

mengarah pada kemampuan untuk mengembangkan potensi sumber daya 

manusia agar menjadi lebih kreatif dan inovatif mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

Dewasa ini, perubahan merupakan suatu dampak modernisasi. Keadaan 

ini juga berdampak pada UKM untuk juga ikut serta mengetahui 

perkembangan-perkembangan tersebut. Kinerja karyawan menjadi penting 

untuk dikembangkan, karena dalam hal ini kinerja merupakan sistem motorik 

dalam keberlangsungan perusahaan. Keberhasilan perusahaaan ditentukan 

oleh orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut. Optimalisasi kerja 

merupakan perpaduan antara kemampuan (ability) dan motivasi (motivation) 

(Davis dalam Mangkunegara, 2000:67).  

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan dalam waktu tertentu. Pada dasarnya berkaitan 
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dengan suatu pencapaian, hasil atau usaha yang di lakukan karyawan sehingga 

dapat mempengaruhi seberapa banyak karyawan berkontribusi kepada 

perusahaan dalam situasi tertentu. Hal ini sesuai dengan pengertian kinerja 

yang dikemukakan oleh A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67)  

Kinerja karyawan menjadi salah satu faktor yang penentu keberhasilan 

perusahaan. Kinerja karyawan yang tinggi, maka keuntungan (profit) yang 

diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Selain itu, kinerja dapat dijadikan 

tolak ukur kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan dapat dilihar dari 

tujuan-tujuan perusahaan yang telah tercapai melalui kinerja karyawan. 

Kinerja dapat ditingkatkan melalui pemenuhan motivasi kerja dan kemampuan 

karyawan. 

Pemenuhan motivasi kerja dilakukan secara finansial dan non 

finansial oleh perusahaan dengan harapan kinerja akan meningkat. Motivasi 

kerja adalah dorongan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu 

keinginan dan tujuan dari perusahaan (Robbins, 2007). Pemberian dorongan 

ini dimulai dari pemenuhan dasar hingga aktualisasi karyawan. 

Mangkunegara (2006:64). Mengacu pada ERG Alderfer meliputi Kebutuhan 

untuk eksis, Kebutuhan untuk menjalin hubungan dan Kebutuhan untuk 

berkembang  

UU No. 130/2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 (10) menerangkan 

bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup 

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. Sedangkan Gibson dkk (2009) mendefinisikan bahwa 

kemampuan adalah sifat yang dibawa sejak lahir atau dapat dipelajari, yang 
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digunakan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang 

dilakukan. Kemampuan dalam menyelesaikan tugas merupakan perwujudan 

dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Mangkunegara (2006) 

menjelaskan bahwa setiap pekerjaan menuntut pengetahuan dan keterampilan 

agar mampu menyelesaikan pekerjaan. 

UD Favourite Jombang merupakan suatu unit usaha yang memproduksi 

kaos kaki. Unit usaha ini didirikan sejak tahun 2005 tetapi baru didaftarkan 

resmi sebagai usaha daerah pada tahun 2011 hingga saat ini, yang awalnya 

industri rumahan yang memproduksi hanya pemiliknya saja tetapi berbeda 

dengan sekarang UD Favourite Jombang sudah memiliki 70 karyawan dan 

mengalami perkembangan. Produksi merupakan bagian yang menangani 

perajutan benang dan penjahitan hingga menjadi kaos kaki. Karyawan pada 

bagian produksi sebanyak 59 karyawan dituntut untuk memproduksi produk 

sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan target yang ditetapkan oleh 

perusahaan dalam kurun waktu tertentu.  

Kinerja karyawan UD Favourite Jombang menunjukkan beberapa 

permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Karyawan memproduksi tiga jenis 

kaos kaki, yaitu kaos kaki sekolah yang dilengkapi dengan logo dan nama 

sekolah, kaos kaki muslim atau muslimah yang bermotif, dan kaos kaki 

olahraga yang lebih tebal dibandingkan jenis yang lain. Hasil kerja karyawan 

selama batas waktu tertentu dapat diukur dari kuantitas dan kualitas produk 

yang dihasilkan. Diketahui kuantitas kerja karyawan mengalami penurunan. 

Permasalahan terkait kinerja, yaitu kuantitas didasarkan pada hasil laporan 

kinerja pada tahun 2017 diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Hasil Kinerja Tahun 2017                                                                                                                                                                                                       

Bulan Jenis Kaos 

kaki 

Target 

Produk 

(Lusin) 

Realisasi 

Produk 

(Lusin) 

Selisih  

Jumlah Prosentase 

(%) 

Februari Logo 

sekolah 

1200 1176 24 2% 

Muslim 250 244 6 2% 

Olahraga  200 197 3 1% 

Maret  Logo 

sekolah 

1200 1164 36 3% 

Muslim 250 245 5 2% 

Olahraga 200 195 5 3% 

April Logo 

sekolah 

1200 1104 96 8% 

Muslim  250 242 8 3% 

Olahraga  200 196 4 2% 

Mei Logo 

sekolah 

1300 1235 65 5% 

Muslim  300 291 9 3% 

Olahraga  200 196 4 2% 

Juni  Logo 

sekolah  

1500 1320 180 12% 

Muslim  350 333 17 5% 

Olahraga  200 194 6 3% 

Rata-rata 4% 

Sumber: Dokumentasi UD Favourite 

Tabel 1.1 mengungkapkan target dan realiasasi perusahaan. 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah target produksi kaos kaki 

setiap bulan mengalami perubahan pada bulan tertentu. Seperti pada bulan 

Mei dan Juni dimana terjadi perubahan target kaos kaki jenis sekolah dan 

muslim, hal ini dikarenakan pada bulan tersebut pesanan diperkirakan akan 

meningkat akibat dari persiapan hari raya Idul Fitri dan tahun ajaran baru. 

Diketahui bahwa realisasi produk pada setiap bulannya cenderung tidak 

stabil. Kondisi ini menyimpulkan bahwa terdapat penurunan kinerja 
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karyawan, terutama secara kuantitas. Perusahaan menetapkan maksimum 10% 

selisih dari target dan realisasi produk, akan tetapi UD Favourite mencapai 

angka prosentase selisih yang melebihi dari toleransi perusahaan. Oleh sebab 

itu, kinerja karyawan secara kuantitas yang tercatat pada bulan Juni tidak 

mencapai target.  

Tabel 1.2 

Data Produk yang Dikembalikan pada UD Favourite Tahun 2017 

Bulan Jenis Kaos 

kaki 

Realisasi 

Produk 

(Lusin) 

Produk yang 

dikembalikan 

(Lusin) 

Prosentase 

(%) 

Februari Logo sekolah 1176 72 6% 

Muslim 244 8 3% 

Olahraga 197 20 10% 

Maret Logo sekolah 1164 36 3% 

Muslim 245 25 10% 

Olahraga 195 4 2% 

April Logo sekolah 1104 108 10% 

Muslim 242 5 2% 

Olahraga 196 10 5% 

Mei Logo sekolah 1235 120 10% 

Muslim 291 8 3% 

Olahraga 196 6 3% 

Juni Logo sekolah 1320 200 15% 

Muslim 333 30 9% 

Olahraga 194 12 6% 

Rata-rata 6% 

Sumber: Dokumentasi UD Favourite 

Pada tabel 1.2 mengungkapkan bahwa jumlah kaos kaki yang 

dikembalikan cenderung fluktuatif. Adapun alasan pengembalian diantaranya 

adalah rusak, cacat, tidak muat, salah item, dan bagian produk yang hilang 

atau kurang. Pengembalian produk kaos kaki ini merugikan perusahaan dalam 

jumlah yang besar. Meskipun kaos kaki yang dikembalikan dapat diolah 
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kembali atau diperbaiki, akan tetapi hal ini dapat menggaggu stabilitas 

perusahaan dari segi waktu dan biaya operasional. Sehingga, kelalaian 

karyawan dalam menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan standar 

perusahaan mencerminkan kinerja karyawan terkait dengan kualitas yang juga 

membutuhkan perhatian untuk segera diselesaikan.  

Penurunan kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah 

motivasi kerja karyawan. Karyawan dengan motivasi yang tinggi umumnya akan 

melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan energik, juga sebagai faktor 

pendorong yang memberi kekuatan kepadanya, sehingga dia mau dan rela bekerja 

keras. Motif yang mendasari kinerja berasal dari faktor dorongan diri sendiri dan 

pencitraan sosial. Kenyataanya, permasalahan terkait motivasi yang ditunjukkan 

adalah gaji yang diterima karyawan dirasa kurang memenuhi kebutuhan 

eksistensi/keberadaan karyawan, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan, tempat 

tinggal dan keamanan. Pemberian gaji dengan masa kerja diatas 1 tahun 

mendapatkan gaji Rp.1.200.000 setiap bulannya sedangkan karyawan yang 

kurang dari 1 tahun memperoleh gaji Rp.900.000 setiap bulanya. 

Selain itu, tidak ada jaminan keamanan yang diberikan perusahaan kepada 

karyawan. Perusahaan tidak memberikan tunjangan keselamatan kepada karyawan 

yang mengalami kecelakaan kerja selama bekerja. Perusahaan menganggap bahwa 

karyawan sudah cukup menerima Jamsostek yang seluruhnya didaftarkan 

perusahaan. Namun, bagi karyawan jaminan akan rasa aman selama bekerja dirasa 

perlu, karena dengan adanya jaminan tersebut karyawan dapat bekerja dengan 

tenang dan menunjukkan performa kerja yang maksimal. 
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Selain terkait dorongan yang dipenuhi dari perusahaan, kemampuan 

kerja karyawan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. kemampuan karyawan di perusahaan tersebut dapat diamati dari 

pengetahuan dan keterampilan. Diketahui bahwa banyaknya kegagalan produk 

pada pembuatan produk kaos kaki seperti tidak rapinya penataan benang pada 

saat proses rajut dan pemotongan serta jahitan yang melebihi garis. Ketidak 

selarasan ini mengakibatkan karyawan bekerja tidak maksimal, karena 

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas atas pekerjaan yang 

dilakukan. 

Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan diatas pada karyawan 

produksi UD Favourite Jombang akan dijadikan obyek penelitian. Melalui  

pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan UD 

Favourite Jombang tersebut akan mengetahui seberapa besar pengaruh 

kemampuan karyawan dalam bekerja yang didukung motivasi sebagai 

penggerak karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal dan juga adanya 

penelitian serupa yang dilakukan oleh Rozi (2016). Maka berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian 

dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kemampuan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan di UD Favourite Jombang.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja karyawan, motivasi kerja dan kemampuan kerja di UD 

Favourite Jombang? 
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2. Apakah ada pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan di UD Favourite Jombang? 

3. Variabel manakah yang lebih berpengaruh antara motivasi dan kemampuan 

kerja terhadap kinerja karyawan di UD Favourite Jombang? 

 

C. Batasan masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Teori motivasi yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah teori 

hirarki ERG Alderfer, dan menggunakan indikator Kebutuhan untuk eksistensi, 

Kebutuhan untuk menjalin hubungan, Kebutuhan untuk berkembang. 

2. Teori kemampuan kerja yang digunakan adalah teori Mangkunegara, dan 

menggunakan indikator pengetahuan dan ketrampilan. 

3. Teori kinerja karyawan yang digunakan adalah teori dari Mangkunegara, 

dan menggunakan indikator  kualitas, kuantitas, ketepatan waktu. 

4. Karyawan bagian produksi yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, motivasi kerja, dan kemampuan 

kerja di UD Favourite Jombang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dan kemampuan kerja terhadap 

kinerja karyawan di UD Favourite Jombang. 

3. Untuk mengetahui variabel yang lebih berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di UD Favourite Jombang. 
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E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menerapkan motivasi kerja dan 

kemampuan kerja karyawan yang tepat terhadap kinerja karyawan agar lebih 

baik. Guna untuk semakin meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan dimasa sekarang maupun yang akan datang. 

2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya tentang 

pengaruh motivasi dan kemampuan kerja terhadap kinerja karyawan. 


