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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

sebuah perusahaan karena berperan sebagai pengendali sumber daya lainnya 

seperti teknologi, keuangan, maupun kegiatan - kegiatan perusahaan. Jika 

perusahaan tidak memiliki SDM yang memadai, maka perusahaan tidak dapat 

berkembang dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia menjadi hal 

yang penting bagi sebuah perusahaan jika ingin lebih unggul dari para 

kompetitornya, agar mampu mengelola SDM dengan baik perusahaan 

membutuhan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang baik.  

MSDM merupakan program aktivitas yang dilakukan untuk 

mendapatkan, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya manusia 

untuk mendukung tujuan perusahaan. Pengelolaan karyawan harus dimulai 

sejak perekrutan karyawan agar bisa menghasilkan karyawan yang produktif 

bagi perusahaan. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan 

secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan karyawan 

maupun perusahaan dapat tercapai, sehingga karyawan dapat memberi 

pengaruh positif bagi perusahaan. 

Sumber daya manusia didalam perusahaan merupakan orang-orang yang 

memiliki keterampilan, kemampuan, dan motivasi untuk dicurahkan 

sepenuhnya kepada perusahaan. Seluruh perusahaan menginginkan sumber 

daya manusia yang mampu untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Perusahaan dituntut mampu mensejahterakan sumber daya 
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manusianya, agar karyawan memiliki kinerja yang maksimal, karena di sisi 

lain karyawan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perusahaan.  

Meningkatkan kinerja karyawan menjadi tantangan dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan 

keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya 

manusia. Pada dasarnya perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan 

yang mampu dan terampil namun juga membutuhkan karyawan yang 

memiliki motivasi agar mampu bekerja lebih giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan perusahaan.   Kinerja 

yang baik, akan memberikan keuntungan sendiri bagi karyawan, seperti 

peningkatan pada gaji, kenaikkan jabatan, peningkatan keterampilan dan 

menambah pengalaman yang dimiliki oleh seorang karyawan.  

Peningkatan kinerja karyawan akan memberikan dampak positif untuk 

kemajuan perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat bertahan dalam 

persaingan bisnis. Mangkunegara (2007:67) mendefinisikan kinerja karyawan 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hasil yang dicapai oleh 

setiap karyawan tentunya berdasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan.  

Standar yang telah ditetapkan perusahaan akan menentukan tercapai atau 

tidaknya tujuan suatu perusahaan. Menurut Ivancevich (2007:85) kinerja 

individu merupakan pondasi kinerja organisasi. Faktor penting dalam 

keberhasilan suatu organisasi adalah adanya karyawan yang mampu dan 
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terampil serta mempunyai semangat kerja yang tinggi, sehingga dapat 

diharapkan suatu hasil kerja yang memuaskan.  

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan 

untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis, oleh karena 

itu upaya - upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 

tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai 

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kemampuan kerja karyawan. Kemampuan kerja berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan, kecekatan, dan pengalaman karyawan agar dapat 

menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaan yang didudukinya. 

Pihak manajemen perusahaan harus bisa mengembangkan kemampuan setiap 

karyawannya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena kemampuan 

menunjukkan potensi seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

Kemampuan kerja karyawan merupakan keahlian yang dimiliki karyawan 

dalam mengerjakan pekerjaannya.  

Apabila karyawan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 

bakat yang dimiliki, serta menggunakannya secara tepat, maka akan 

berpengaruh pada perkembangan perusahaan.  Selain itu, karyawan yang 

memiliki kemampuan memadai akan membantunya dalam melaksanakan 

pekerjaan dan meningkatkan kinerjanya. Persaingan yang ketat akan 
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mendorong perusahaan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, agar 

produk yang dihasilkan bisa bersaing di pasaran.  

Selain itu perusahaan perlu mengetahui dan memenuhi kebutuhan setiap 

karyawannya, sehingga karyawan bisa bekerja dengan maksimal. Pemenuhan 

kebutuhan ini sebagai upaya untuk memotivasi karyawan agar lebih giat dan 

aktif dalam bekerja. Pemberian motivasi menjadi kebutuhan penting bagi 

karyawan. Motivasi ini melalui serangkaian usaha tertentu yang sesuai 

dengan kebijakan perusahaan. Dalam memberikan motivasi perusahaan harus 

mengetahui karakteristik para karyawannya. Cara yang dilakukan untuk 

memberikan motivasi antar setiap karyawan tidaklah sama, karena karyawan 

memiliki cara pandang yang berbeda dalam menerima motivasi.  

Kegiatan tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan 

sehingga kinerja karyawan bisa terarah dengan baik. Motivasi dari 

perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

karyawan. Saat karyawan memiliki kemampuan yang rendah, maka 

perusahaan harus memberikan motivasi yang khusus dibandingkan dengan 

karyawan lainya. Sehingga kemampuan dan motivasi memiliki keterkaitan 

dalam kegiatan perusahaan.  

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah UD. 

Sokressh Malang, yang merupakan perusahaan kerupuk berbahan dasar buah. 

Kota Malang merupakan kota yang memiliki destinasi wisata yang banyak 

dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut 

dimanfaatkan oleh UKM khususnya daerah Kota Malang untuk berinovasi 
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dalam menghasilkan buah tangan khas Kota Malang yang diinovasikan 

menjadi keripik buah.  

Melihat fenomena tersebut peneliti melakukan penelitian pada UD. 

Sokressh Malang, UD Sokressh merupakan unit usaha yang berinovasi dalam 

pembuatan keripik berbahan dasar buah-buahan diantaranya dengan buah 

apel, melon, belimbing, nanas, rambutan, kelengkeng, kesemek, semangka, 

salak, mangga, hingga keripik sayur, yang diperuntukkan sebagai buah tangan 

khas Kota Malang, usaha ini didirikan pada tahun 2000 yang berarti usaha ini 

telah beroperasi selama kurang lebih 18 tahun. Fenomena yang terjadi di 

dalam UD. Sokressh adalah rendahnya kinerja karyawan yang banyak 

melakukan kesalahan pada proses produksi. Berikut ini adalah tabel 1. yang 

menunjukkan tingkat produksi UD. Sokressh Malang pada 2 tahun terakhir 

2016-2017: 

Berdasarkan data tabel 1. menunjukkan realisasi sebenarnya memenuhi 

target perbulannya, namun terdapat produk yang tidak sesuai dengan standard 

mutu yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga mengindikasikan rendahnya 

kemampuan karyawan UD. Sokressh Malang yang berakibat pada realisasi 

akhir yang tidak sesuai target, tabel 1. menunjukkan bahwa dari bulan 

Agustus – Juli jumlah realisasi produksi yang sesuai standard kualitas 

mengalami fluktuasi, namun tidak pernah mencapai target.  

Jumlah realisasi produk yang tidak memenuhi standar kualitas paling 

tinggi terdapat di bulan Oktober, sedangkan produk yang memenuhi standar 

kualitas yang paling rendah terjadi pada Bulan Agustus dimana realisasi 
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produksi saat itu hanya mencapai 5.850 produk, meskipun demikian 

perusahaan masih memberi toleransi terhadap produk yang gagal sebesar 3%. 

 

Tabel 1.1. Data Produksi Karyawan UD. Sokressh Malang 

 Sumber UD. Sokressh Malang 

Tabel 1. menunjukkan salah satu yang menyebabkan tidak tercapainya 

target adalah kurangnya kemampuan kerja karyawan, minimnya kemampuan 

karyawan UD. Sokressh dalam menyelesaikan pekerjaannya dapat dilihat dari 

banyaknya produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang 

ditentukan oleh perusahaan, seperti salah penempatan stiker pada kemasan, 

pemotongan keripik yang terlalu tebal maupun terlalu tipis, keripik gosong, 

serta timbangan keripik yang sering kelebihan maupun kekurangan dari batas 

standar yang ditetapkan perusahaan. 

Bulan Target 

(pcs) 

Realisasi 

(pcs) 

Produk yang 

Sesuai Standard 

Kualitas (pcs) 

Produk 

Rusak 

(pcs) 

Prosentase 

(%) 

Agustus 6.250 6.250 5850 400 7 

September 6500 6500 6300 200 3 

Oktober 6500 6500 6075 425 7 

November 7000 7000 6700 300 4 

Desember 6250 6250 6000 250 4 

Januari 6700 6700 6350 350 5 

Februari 6750 6750 6500 250 4 

Maret 6250 6250 6100 150 2 

April 6850 6850 6500 350 5 

Mei 6500 6500 6200 300 5 

Juni 6250 6250 6000 250 4 

Juli 6250 6250 6050 200 3 

Rata-rata/tahun 6504 6504 6219 285 4,41 
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Terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arini dkk (2015) 

dengan tema “Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan Studi pada PT. Perkebunan Nusantara X Djombang Baru” 

menunjukkan hasil bahwa secara parsial dan simultan variabel kemampuan 

dan motivasi, berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

Perkebunan Nusantara X Djombang Baru. 

Selain itu, penyebab tidak tercapainya target produksi pada UD. Sokressh 

Malang tidak hanya disebabkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya saja, tetapi juga disebabkan oleh hubungan antar karyawan tiap 

bagian, dimana dari bebarapa wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 

beberapa karyawan, merasa sering terjadi kesalahpahaman dengan rekan kerja 

pada bagian lain sehingga menimbulkan hubungan yang kurang baik antar 

sesama karyawan.  

Hal ini terutama terjadi pada saat kejar target borongan konsumen, 

dimana karyawan produksi bagian penggorengan dituntut oleh karyawan 

bagian packing untuk lebih cepat dalam melakukan proses produksi, 

sementara itu menurut karyawan bagian penggorengan, karyawan bagian 

pengirisan yang terlalu lama melaksanakan kerjanya, sehingga berdampak 

pada lamanya waktu produksi. 

Hubungan antar karyawan yang kurang kondusif inilah yang menjadi 

salah satu penyebab kurangnya motivasi karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik, akibatnya terjadi banyak produk tidak sesuai 

standar perusahaan yang dihasilkan. Menurut Alderfer dalam Sutrisno 
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(2011:135) salah satu indikator dalam motivasi kerja adalah relatedness need 

yaitu kebutuhan karyawan untuk beriteraksi dengan karyawan lain. Hubungan 

yang dimaksud disini ialah hubungan akrab dan hangat yang dirasakan antar 

karyawan, bukan hubungan saling menuduh dan menuntut seperti yang terjadi 

pada UD. Sokressh Malang. 

Berdasarkan pada latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan 

sebelumnya, serta dari hasil penelitian jurnal pendukung diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: 

“Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana deskripsi kinerja, kemampuan dan motivasi kerja karyawan 

pada UD. Sokressh  Malang? 

2. Apakah kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan pada UD. Sokressh Malang? 

3. Apakah kemampuan kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada UD. Sokressh Malang? 

4. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap kinerja 

karyawan pada UD. Sokressh Malang? 
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C. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar, yaitu pada karyawan bagian 

produksi UD. Sokressh Malang sejumlah 37 orang. Variabel kinerja mengacu 

pendapat Mangkunegara (2007:67) dengan indikator kinerja: kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu. Variabel kemampuan mengacu pendapat Robbins 

dan Judge  (2008:57) dengan indikator kemampuan menurut Fitz dan Swasto 

(2000:80): pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Variabel motivasi mengacu 

pendapat Mangkunegara (2007:83) dengan indikator motivasi menggunakan 

teori ERG dari Aldefer dalam Sutrisno (2011:135) motivasi: existence need, 

relatedness need, growth need. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a) Untuk mendiskripsikan kinerja, kemampuan dan motivasi kerja pada 

karyawan UD. Sokressh Malang. 

b) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan dan motivasi kerja secara 

simultan terhadap kinerja karyawan. 

c) Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja secara parsial terhadap 

kinerja karyawan. 

d) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja secara parsial terhadap 

kinerja karyawan. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, yaitu: 

a) Bagi perusahaan  

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengatasi permasalahan kinerja karyawan yang terjadi pada 

perusahaan tersebut. 

b) Bagi penelitian selanjutnya  

Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi pengetahuan mahasiswa 

tentang kemampuan kerja, motivasi kerja dan kinerja karyawan serta 

dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk penelitian pada 

bidang yang sama.  

 


