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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 

organisasi adalah pencapaian atas kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

merupakan suatu tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan perusahaan (Handoko, 2011). Setiap perusahaan 

selalu mengharapkan karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan 

memiliki karyawan yang berprestasi akan memberikan sumbangan yang 

optimal bagi perusahaan. Selain itu, dengan memiliki karyawan yang 

berprestasi perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaannya, karena 

seringkali perusahaan menghadapi masalah mengenai sumber daya 

manusianya.  Masalah sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri bagi 

manajemen karena keberhasilan  manajemen dan yang lain itu tergantung pada 

kualitas sumber daya manusianya. 

Apabila sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dapat 

berjalan efektif maka perusahaan tetap berjalan efektif dalam upaya pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kelangsungan suatu perusahaan 

itu ditentukan oleh kinerja karyawannya. Menurut Siagian (2012) bahwa 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: gaji, lingkungan 

kerja, budaya organisasi,  kepemimpinan dan motivasi kerja, disiplin kerja, 

kepuasan kerja, komunikasi dan faktor-faktor lainnya. Usaha untuk 
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meningkatkan kinerja karyawan, diantaranya adalah dengan memberikan 

motivasi bagi karyawannya. Pada umumnya, orang mau bekerja untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan (fisik dan mental), baik itu kebutuhan 

yang disadari maupun kebutuhan yang tidak disadari. Pemenuhan kebutuhan 

tersebut merupakan dasar dari motivasi kerja seorang karyawan. Jika dalam 

proses pemenuhan kebutuhan tersebut karyawan merasakan adanya peluang 

dalam mencapai tujuannya, maka motivasi untuk mencapainya akan makin 

berlipat yang dikarenakan adanya peningkatan kepuasan karyawan dalam 

bekerja (Robbins, 2006). 

Adapun apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kerja karyawan 

dapat diketahui bahwa selama ini perusahaan melakukan penetapan tugas 

sesuai dengan lingkungan kerja, hubungan baik antar karyawan dan pimpinan 

serta kebijkan lain terkait dengan non finansial. Kebijakan lingkungan kerja 

finansial dan non finansial dapat mencerminkan upaya perusahaan untuk 

mempertahankan sumber daya yang mereka miliki, sehingga kedua komponen 

tersebut terbukti lebih efektif dalam pemeliharaan tenaga kerja untuk 

memotivasi para karyawan dalam usaha meningkatkan atas kinerja yang telah 

dicapai oleh karyawan dalam bekerja di perusahaan dan kebijakan tersebut juga 

dilakukan pada CV. Sinar Mulia Sejahtera. 

CV. Sinar Mulia Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang usaha konstruksi dan variasi kendaraan bermotor, koindisi yang 

semakin berkembang terumata mengenai teknologi permesinan dan disertai 

kepercayaan yang semakin meningkat dan kuat dari para pengguna jasa, maka 
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CV. Sinar Mulia Sejahtera mengembangkan usaha menjadi multi purpose 

industry. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan 

perusahaan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. 

Hasil survey awal yang dilakukan kepada sebagian karyawan bagian 

produksi mengenai kondisi lingkungan kerja dapat diketahui bahwa sebagian 

besar menyatakan adanya permasalahan terkait lingkungan fisik yaitu adanya 

suara bising yang ditimbulkan dari aktivitas produksi, fasilitas pendukung 

produksi masing kurang, misalnya peralatan kerja dan fasilitas pendukung  

lainnya, fasilitas pencahayaan dan fentilasi udara yang terbatas. Adapun 

permasalahan lingkungan non fisik mneunjukkan bahwa selama ini hubungan 

antar karyawan yang kurang baik dan adanya tekanan dari pimpinan/ hubungan 

dengan pimpinan yang kurang baik. Fenomena mengenai motivasi kerja 

menunjukkan bahwa karyawan selama ini mendapatkan gaji yang tidak sesuai 

dengan UMK, adanya perbedaan gaji yang tinggi antara karyawan harian dan 

borongan dan perusahaan sendiri selama ini belum memberikan penghargaan 

kepada karyawan yang memiliki prestasi yang baik. 

Hasil survey awal tersebut dilakukan kepada 10 karyawan bagian 

produksi secara sistematis dapat disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Hasil Survey Karyawan 

No Keterangan Jawaban 

Ya Tidak 

1 Suara Bising 10 0 

2 Pencahayaan dan Fentilasi udara kurang 10 0 

3 Hubungan antar karyawan kurang baik 7 3 

4 Gaji tidak sesuai dengan UMK 6 4 

Sumber: Hasil survey 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui adanya permasalahan mengenai 

kondisi lingkungan kerja yang terdapat diperusahaan dan motivasi kerja 

karyawa tersebut memberikan dampak dalam pencapaian kinerja karyawan, 

dimana karyawan belum mampu secara maksimal dalam upaya pencapaian 

kinerja. Kondisi ini dapat ditunjukkan dari ketidakmampuan karyawan dalam 

mencapai target kerja yang ditetapkan perusahaan, adapun data target dan 

realisasi produksi dapat disajikan pada tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

Pencapaian Realiasi Produksi 

Pada CV. Sinar Mulia Sejahtera Lawang Tahun 2013-2017 

(Dalam Unit) 

Tahun Target Realiasi Penurunan/Peningkatan 

Jumlah % 

2013 5.000 4.550 - - 

2014 5.000 4.670 120 2,63% 

2015 5.000 4.570 (100) (2,14%) 

2016 5.500 4.300 (270) (5,91%) 

2017 5.500 4.125 (175) (4,06%) 

Sumber: CV. Sinar Mulia Sejahtera 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai 2017 

menunjukkan adanya penurunan pencapaian jumlah produksi yang dihasilkan 

perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut 

karyawan belum mampu memenuhi pencapaian kinerja sesuai dengan 

ketentuan perusahaan dan belum mampu memenuhi target yang ditetapkan. 

Penurunan jumlah produksi tersebut juga dikarenakan adanya peningkatan 

jumlah komplain yang disampaikan konsumen terhadap produk yang 

dihasilkan perusahaan. Bentuk komplain yang sering dilakukan yaitu produk 

yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan sehingga mengakibatkan 

terjadinya ketidapuasan konsumen. Kondisi ini akan menjadikan aktivitas 

operasional perusahaan akan mengalami permasalahan apabila perusahaan 

tidak melakukan langkah nyata dalam upaya menyelesaikan masalah 

pencapaian kinerja karyawan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menjadi alasan untuk 

mengambil judul penelitian “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA CV 

SINAR MULIA SEJAHTERA”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan seperti berikut: 

1. Bagaimana deskripsi lingkungan kerja, motivasi dan kinerja pegawai CV. 

Sinar Mulia Sejahtera? 



6 
 

 

2. Apakah lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai CV. Sinar Mulia Sejahtera? 

3. Diantara lingkungan kerja dan motivasi kerja variabel apakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai CV. Sinar Mulia Sejahtera? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dan kejelasan data yang akan 

dibahas, maka penulis menggunakan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian produksi yang 

bekerja minimal 1 tahun. 

2. Motivasi kerja karyawan berdasarkan teori Maslow. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan lingkungan kerja, motivasi dan kinerja pegawai 

CV. Sinar Mulia Sejahtera 

2. Untuk menguji dan menganalisis lingkungan kerja dan motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai CV. Sinar Mulia Sejahtera. 

3. Untuk menguji dan menganalisis lingkungan kerja dan motivasi kerja 

variabel apakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai CV. 

Sinar Mulia Sejahtera. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi CV. Sinar Mulia Sejahtera 

Dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan yang berkaitan 

dengan upaya peningkatan kinerja karyawan dalam hal ini mengenai terkait 

dengan kebijakan lingkungan kerja dan motivasi. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan informasi sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan 

evaluasi dalam hal ini mengenai pengaruh lingkungan kerja dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan. 

 


