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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia yang saat ini berperan penting dalam 

bergeraknya perusahaan adalah karyawan. Saat ini kemampuan karyawan 

kurang memadai baik dilihat dari kemampuan intelektualnya maupun 

keterampilan teknis yang dimilikinya. Padahal karyawan merupakan bagian 

yang sangat penting bagi perusahaan, karena bakat, tenaga dan kreativitas 

yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya (Muljani, 2002). 

Karyawan dalam bekerja selalu dituntut memiliki kinerja yang baik dalam 

rangka meningkatkan daya saing usaha. 

Kinerja karyawan merupakan hal sangat penting demi produktivitas 

usaha. Kinerja merupakan tingkat prestasi seseorang atau karyawan dalam 

suatu organisasi atau perusahaan yang dapat meningkatkan produktifitas 

(Riyadi, 2011). Kinerja karyawan dipengaruhi berbagai macam faktor, 

beberapa faktor yang sering menjadi pemicu kinerja atau prestasi karyawan 

adalah motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja. 

Motivasi memiliki hubungan erat dengan kinerja yang dimiliki oleh 

karyawan. Motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dalam diri 

pribadi seseorang sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan suatu 

kegiatan atau aktivitas. Pemenuhuhan terhadap kebutuhan motivasi tidak 

terelakkan bagi semua karyawan sebab apabila motivasi terpenuhi dengan baik
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maka akan berdampak pada ketenangan kerjanya (Koesmono, 2005). 

Pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri karyawan maupun yang 

berasal dari lingkungan akan dapat membantu dalam peningkatan kinerja. 

Pemberian motivasi harus diarahkan dengan baik menurut prioritas dan 

dapat diterima dengan baik oleh karyawan, karena motivasi tidak dapat 

diberikan untuk setiap karyawan dengan bentuk yang berbeda-beda. 

Disamping motivasi, disiplin kerja merupakan komponen penting dalam 

rangka peningkatan kinerja. Disiplin kerja memiliki hubungan atau pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan (Baskoro & Susanty, 2012). Disiplin kerja 

pada dasarnya bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi karyawan untuk 

melakukan tugas yang dibebankan, dimana pembentukkannya tidak timbul 

denga sendirinya, melainkan harus dibentuk melalui pembelajaran baik formal 

maupun non-formal. 

Disiplin kerja dan motivasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam 

peningkatan kinerja karyawan. Selain hal tersebut pengembangan karir juga 

menjadi bagian penting dalam rangka peningkatan kinerja karyawan. 

Pengembangan karir salah satu cara yang dianggap baik untuk melakukan 

penilaian prestasi kerja (Septyawati, 2013). Faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja dalam melaksanakan tugas adalah lingkungan kerja yaitu segala 

sesuatu yang ada di sekitar pekerja, yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas (Dharmawan dkk, 2012). Menurut Mangkunegara (2006) 

lingkungan kerja meliputi uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, 
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target kerja yang menantang, pola komunikasi, hubungan kerja yang 

harmonis, iklim kerja yang dinamis, peluang karir, dan fasilitas kerja yang 

memadai. Lingkungan kerja yang tidak memuaskan dapat menurunkan 

semangat kerja dan akhirnya menurunkan produktifitas kerja pegawai. 

Kinerja karyawan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

menggerakkan roda perusahaan. Kinerja karyawan sering dituntut lebih keras 

pada saat dihadapkan dengan Usaha Kecil Menengah. Oleh sebab itu, kinerja 

merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan atau tidak dihiraukan. Era 

sekarang dengan semakin banyaknya Usaha Kecil Menengah yang menjamur 

menuntut untuk memiliki kinerja baik dalam meningkatkan usahanya. Kinerja 

menjadi masalah ketika masa depan Usaha Kecil Menengah tidak mampu 

bertahan dengan gempuran dari berbagai usaha yang sama. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya adalah motivasi, disiplin kerja, 

dan lingkungan kerja. Hal teserbut selaras dengan penelitian dari Dharmawan, 

Sudibya, dan Utama (2012) bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. Begitu pula hasil penelitian Harlie (2010) dihasilkan bahwa 

motivasi dan disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Kinerja karyawan yang ada di UKM kerajinan Peci “Kim Suka Maju” 

di Lamongan yang ada di Desa Pangangsalan Kecamatan Kalitengah ini target 

produksinya tidak mampu tercapai secara maksimal. Hal tersebut terjadi 

karena motivasi kerja di UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan 
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tersebut juga masih kurang adanya motivasi dari pemimpin maka dari itu 

banyak karyawan yang tidak semangat dalam bekerja. Selain itu disiplin kerja 

juga kurang disebabkan masih banyaknya karyawan yang sering tidak masuk 

kerja. Disamping motivasi dan disiplin kerja, lingkungan kerja juga sering 

menjadi masalah karena kotor apalagi di bagian pengepakan, suhu udara, 

penerangan, keamanan dalam bekerja dan juga suara mesin jahit dan musik 

yang masih bising. 

Fenomena kinerja karyawan yang ada di UKM kerajinan peci 

Lamongan yaitu dapat merujuk hasil realisasi produksi yang selalu fluktuasi 

dalam produksi kurun waktu 1 tahun. Kinerja karyawan di UKM ini  belum 

maksimal karena dalam 1 tahun produksi antara target dan realisasi selalu 

berbeda, dimana ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai 

target. Perbedaan ini telihat pada selisih yang terjadi pada tiap bulan produksi. 

Fenomena motivasi kerja yang ada di UKM kerajinan peci Lamongan 

yaitu terjadinya selisih produksi di indikasi menurun atau kurang baiknya 

kinerja yang dimiliki oleh karyawan. Menurunya kinerja dapat dipengaruhi 

oleh beberapa hal salah satunya adalah motivasi kerja. Memang pada UKM 

belum memiliki sumber daya yang khusus untuk meningkatkan motivasi. Hal 

inilah yang menjadi unik kenapa motivasi mejadi variabel penting untuk 

diteliti. 

Fenomena disiplin kerja yang ada di UKM kerajinan peci Lamongan 

yaitu pada UKM secara waktu dan jadwal seringkali belum tertata rapi. UKM 
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ini juga belum memiliki rincian waktu dan jadwal yang terperinci. Maka dari 

itu disiplin kerja perlu diungkap bagaimana hubungannya terhadap kinerja 

karyawan. 

Fenomena lingkungan kerja yang ada di UKM kerajinan peci 

Lamongan yaitu umunya masih sangat serba tradisional. Tradisional yang 

dimaksud yaitu memiliki ruangan sederhana dan kontrol terhadap kebisingan 

yang sederhana. 

Fenomena UKM saat ini mulai merambah hampir disetiap kota 

kabupaten di Indonesia. Salah satunya UKM kerajinan Peci “Kim Suka Maju” 

di Lamongan. Kerajinan peci pada era saat ini bersaing ketat dalam 

mendapatkan pasar dengan perusahaan besar. Kagiatan di UKM sangat 

menuntut kemampuan dan kinerja yang dimiliki oleh karyawannya untuk 

bersaing. Persaingan ini harus mampu menjadi pemicu kinerja yang baik agar 

harapan perusahaan tercapai, tetapi seringkali kinerja menurun karena adanya 

persaingan yang sangat ketat. Maka, pemilik UKM harus jeli melihat atau 

memberikan keleluasaan potensi yang dimiliki oleh karyawannya sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja. 

Selain memberikan keleluasaan kepada karyawan, pemilik juga harus 

jeli melihat tingkat motivasi yang dimiliki karyawan. Di samping itu pemilik 

juga harus memperhatikan disiplin kerja karyawan serta bagaimana 

lingkungan kerja karna lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi pegawai. Jika dalam lingkungan sekitar tempat kerja memberikan 
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kesan yang tidak nyaman, pegawai merasa malas untuk bekerja, untuk lingkungan 

kerja yang baik meliputi beberapa aspek yang harus diperhatikan misalnya 

ruangan kerja yang nyaman, kondisi lingkungan yang aman, suhu ruangan 

yang tetap, terdapat pencahayaan yang memadai, warna cat ruangan, 

hubungan dengan rekan kerja yang baik. 

Berdasarkan informasi dari UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di 

Lamongan berkaitan kinerja karyawan berupa target produksi dan realisasi. 

Tabel target produksi dan realisasi UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di 

Lamongan pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 juga 

menunjukan bahwa target produksi selalu berubah-ubah, karena target 

produksi didasarkan pada permintaan yang diterima oleh UKM. 

Tabel 1.1 

Target Produksi dan Realisasi UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” 

Tahun 2016 (Dalam Pcs) 

Tahun 2016 Target Realisasi 
Selisih 

- + 

Januari 2.390 2.153 237  

Februari 2.400 2.235 165  

Maret 2.310 2.343  33 

April 2.388 2.335 53  

Mei 2.395 1.997 398  

Juni 2.392 2.075 317  

Juli 2.385 2.395  10 

Agustus 2.375 2.230 145  

September 2.350 2.179 171  

Oktober 2.346 2.351  5 

November 2.384 2.160 224  

Desember 2.389 2.355 34  

   Sumber: UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan 
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Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa kinerja UKM Kerajinan Peci “Kim 

Suka Maju” masih belum optimal dalam hal ini mengenai target dan jumlah 

realisasi produksi jumlah peci tahun 2016. Hal ini terlihat pada realisasi 

produksi yang tidak memenuhi target bahkan target produksi perusahaan 

berfluktuasi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa karyawan belum secara 

maksimal diperusahaan sehingga belum mampu memberikan dukungan secara 

maksimal dalam pencapaian kinerja karyawan. Peneliti tertarik 

mengungkapkan sejauh mana motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja 

mempengaruhi kinerja sehingga antara target produksi dengan realisasi selalu 

tidak tercapai. 

Berdasarkan fenomena dan ulasan penelitian, maka peneliti akan 

mengambil judul, “Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja, Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan”. 

 

1.2 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti menarik rumusan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja 

di UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan? 

2. Apakah motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di UKM 

Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan? 
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3. Apakah motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di UKM 

Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan? 

4. Diantara motivasi, disiplin kerja, dan lingkungan kerja manakah 

variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan? 

 

1.3 Tujuan Penenlitian 

Berdasarkan rumusan penelitian, maka peneliti menarik tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan motivasi kerja, disiplin kerja, lingkungan kerja dan 

kinerja di UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

di UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan 

3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan 

kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan 

4. Menjelaskan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan UKM Kerajinan Peci “Kim Suka Maju” di Lamongan  
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1.4 Batasan Penelitian 

             Penelitian ini terfokus kepada analisis mengenai hubungan motivasi, 

disiplin kerja, lingkungan kerja dan kinerja karyawan di UKM Kerajinan 

Peci“Kim Suka Maju” di Lamongan adalah: 

1. Teori motivasi yang digunakan untuk membahas penelitian adalah teori 

ERG Aldefer 

2. Penelitian ini juga membatasi pada karyawan yang sudah bekerja diatas 1 

tahun. 

3. Lingkungan kerja dibatasi pada lingkungan kerja fisik 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan atau UKM 

Dapat menjadi bahan tambahan atau sumbangan pemikiran dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan terutama yang berhubungan dengan 

kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan, referensi yang relevan 

terutama mengembangkan wacana pengetahuan yang berhubungan dengan 

manajemen sumberdaya manusia. Selain itu diharapkan pula dapat 

menjadi perbandingan dalam memecahkan masalah sejenis.
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