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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Peranan industri rokok dalam perekonomian Indonesia saat ini terlihat 

semakin besar, selain sebagai motor penggerak ekonomi juga menyerap banyak 

tenaga kerja. Dalam 10 tahun terakhir industri rokok di Indonesia mengalami 

pertumbuhan fenomenal, namun keberadaan industri rokok di Indonesia memang 

dilematis. Di satu sisi ia diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi 

pemerintah karena cukai rokok diakui mempunyai peranan penting dalam 

penerimaan negara. Namun di sisi lainnya dikampanyekan untuk dihindari karena 

alasan kesehatan.  

Bertambahnya jumlah perusahaan mempengaruhi pangsa pasar industri 

rokok kretek di Indonesia dan menyebabkan nilai konsentrasi industri mengalami 

perubahan yang pada akhirnya mempengaruhi keuntungan tiap perusahaan. 

Produktivitas dan efisiensi dapat dijadikan sebagai indikator kinerja industri. 

Produktivitas adalah hasil yang dicapai tiap tenaga kerja atau unit faktor produksi 

dalam jangka waktu tertentu. Efisiensi merupakan ukuran dari hasil yang dicapai 

dengan pengorbanan tertentu.  Pabrik Rokok Barokah Kembar Jaya Magetan 

merupakan salah satu perusahaan dalam bidang industri rokok linting berusaha 

bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif. Upaya mempertahankan 

keberlangsungan perusahaan tersebut salah satu caranya yaitu harus mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan maupun kualitas produk yang dihasilkan. 
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Namun demikian masih banyak kendala yang dihadapi dalam meningkatkan 

kinerja karyawan tersebut.  

Menurut salah seorang karyawan di perusahaan tersebut, sebagian 

karyawan sulit meningkakan kinerjanya, hal ini dipicu oleh beberapa hal, antara 

lain belum adanya ketenangan kerja, pasalnya pihak manajemen kerap 

mengeluarkan produk baru yang lebih rumit untuk dikerjakan buruh, di saat itu 

pula hasil garapan banyak yang disortir sehingga buruh dirugikan dalam 

penerimaan upah, sebab mereka adalah buruh borongan yang upahnya dihitung 

berdasarkan volume garapan, pada waktu yang sama pula buruh merasa bahwa 

mandor menerapkan aturan yang terlalu keras, selain itu pihak manajemen 

melakukan penilaian kinerja hanya berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan 

dan tidak menggunakan paramater penilaian kinerja secara komprehensif atau 

menyeluruh berkaitan dengan sikap dan perilaku kerja karyawan di perusahaan. 

Akibatnya pernah terjadi protes dari sebagian besar karyawan yang menyebabkan 

perusahaan tidak berproduksi beberapa hari,  padahal tiap bulannya mampu 

memproduksi 900000 sampai 1 juta batang. Kasus tersebut menjelaskan bahwa 

pihak karyawan merasa dirugikan dengan kebijakan yang terlalu ketat sehingga 

karyawan tidak merasakan suatu ketenangan dalam bekerja. Akibatnya karyawan  

menyampaikan ketidakpuasan dan tuntutannya melalui aksi mogok yang juga 

merugikan perusahaan. (wawancara dengan karyawan 2011) 

Setiap karyawan berharap agar sukses atau berhasil dalam  melaksanakan 

setiap aktivitasnya yaitu mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Namun dari 

setiap aktivitas yang dilakukan belum tentu memuaskannya. Hal ini disebabkan 
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kinerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu motivasi 

berprestasi. Menurut  Handoko (2007) motivasi berprestasi adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk meraih sukses dan 

bertujuan untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa ukuran keunggulan 

yang dapat berupa prestasinya sendiri pada masa lampau ataupun dengan orang 

lain. 

Motivasi berprestasi mendorong individu untuk bertingkah laku tertentu 

guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Di antara sekian banyak motivasi yang 

mewarnai kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi tersebut besar sekali peranannya dalam mempengaruhi 

kehidupan manusia. Seperti dikatakan Hermans (Yunita, 2000)  motivasi 

berprestasi sebagai usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan 

pribadi setinggi mungkin dalam segala bentuk aktivitas. 

Menurut Mc. Clelland (2007) dalam motivasi berprestasi terdapat 

kecenderungan berprestasi dalam menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan 

dengan usaha yang aktif sehingga memberikan hasil yang terbaik. Kebutuhan 

berprestasi tercermin dari perilaku individu yang selalu mengarah pada suatu 

standard keunggulan. Di sini berarti seseorang yang motivasi berprestasinya tinggi 

apabila memperoleh tugas atau pekerjaan maka ia akan mengerjakannya dengan 

bersungguh-sungguh dan berusaha memberikan hasil yang terbaik. Sebaliknya, 

individu yang motivasi berprestasinya rendah akan menjalankan tugas dan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan kurang bersungguh-sungguh dan 

kurang terpacu untuk berusaha memberikan hasil yang maksimal. 
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Menurut  Robbins dan Judge (2006) motivasi berprestasi dan kinerja 

merupakan suatu hubungan yang kompleks. Kuat lemahnya motivasi tersebut ikut 

menentukan besar kecilnya kinerja karyawan, seperti pendapat Anoraga (2009) 

yang menyatakan bahwa besar kecilnya motivasi berprestasi ikut menentukan 

kualitas maupun kuantitas prestasi kerja karyawan. Yunita (2000) dalam 

penelitiannya tentang motivasi menjelaskan bahwa suatu organisasi atau 

perusahaan sangat diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya dalam hal yang 

positif, artinya mampu menunjukkan kinerja yang baik di mata pihak luar 

khususnya masyarakat. Guna mencapai tujuan bersama ini, organisasi 

membutuhkan karyawan yang memiliki motivasi berprestasi tinggi untuk dapat 

menampilkan adanya kekuatan, daya dalam menghadapi kompleksitas persoalan. 

Permasalahan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan menuntut 

untuk diperhatikan, sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan dalam 

perusahaan serta sebesar apapun modal yang diputar perusahaan, karyawan dalam 

perusahaanlah yang pada akhirnya akan menjalankannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa tanpa didukung dengan kualitas yang baik dari karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya, dengan adanya modal dan teknologi yang canggih 

mustahil akan membuahkan hasil yang maksimal, sebab termasuk tugas pokok 

karyawan adalah menjalankan proses produksi yang pada akhirnya dapat 

mencapai keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu konstribusi karyawan pada 

suatu perusahaan akan menentukan maju ataupun mundurnya perusahaan. 

Diharapkan semua karyawan memiliki motivasi berpretasi yang tinggi dan 

motivasi yang lebih berhasil adalah dorongan yang timbul atau datang dari 
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individu itu sendiri. Oleh karena itu dasar untuk memotivasi karyawan antara lain 

adalah membuat suasana kerja yang dapat menimbulkan atau membuat karyawan 

dapat bertindak dan melakukan sesuatu. Karyawan bekerja bukan hanya untuk 

memperoleh imbalan yang tinggi, tetapi juga memikirkan untuk menyatakan 

dirinya (self actualization). Selain itu pihak perusahaan persyaratan-persyaratan 

yang diminta semakin tinggi. Tenaga-tenaga yang mempunyai tingkat ketrampilan 

tinggi makin banyak diminta. Jelaslah bahwa hubungan timbal balik karyawan 

dan perusahaan menimbulkan perkembangan yang positif. Perusahaan yang 

memperhatikan kebutuhan karyawannya akan membuat karyawan termotivasi 

untuk berprestasi lebih tinggi. 

Kenyataan yang terjadi untuk meningkatkan kinerja tidaklah semudah 

dibayangkan, meskipun karyawan sudah memiliki motivasi kerja yang tinggi 

namun tidak selalu dapat mencapai kinerja yang maksimal, hal ini karena banyak 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Seperati dikemukakan As’ad (2007) 

bahwa perbedaan di dalam kinerja tidak bernilai positif dan melihat kerja hanya 

sebagai suatu beban, sehingga karyawan cenderung terpaksa dalam 

melakukannya. Sangat perlu adanya penghargaan terhadap tenaga kerja sesuai 

dengan sifat dan keadaannya. Tenaga kerja bukan barang mati melainkan makhluk 

hidup yaitu manusia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kemauan. 

Penghargaan yang dimaksud adalah pemeliharaan agar tenaga kerja dapat 

bertahan lama dan lebih efisien dalam melaksanakan pekerjaannya.  Selain 

motivasi perlu juga ada kepemimpinan yang mendukung, imbalan yang diterima, 
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desain pekerjaan, hubungan dengan rekan sekerja, kesempatan untuk maju, 

lingkungan fisik kerja maupun  pengawasan dan latihan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut: Apakah ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja karyawan? Untuk melihat lebih jauh permasalahan yang dikemukakan, 

penulis memilih judul “Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dengan Kinerja 

Kayawan”. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan. 

2. Tingkat atau kondisi kinerja karyawan.  

3. Tingkat atau kondisi motivasi berprestasi karyawan. 

4. Peran motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan 

 
C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Secara Teoritis, bagi ilmuan psikologi penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

dibidang Psikologi Industri tentang kajian hubungan antara motivasi 

berprestasi dengan kinerja karyawan. 

2.  Secara Praktis 

a.  Bagi Pimpinan Perusahaan. Dapat memberikan informasi yang berkaitan 

dengan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan, sehingga 
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pimpinan dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi maupun kinerja karyawan  

b. Bagi  karyawan. Diharapkan mendapatkan informasi mengenai hubungan 

antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan  sehingga masing-

masing karyawan dapat mengevaluasi motivasi berprestasi maupun kinerja 

yang selama ini dimiliki, dengan demikian dapat memahami  secara 

praktis bagaimana meningkatkan motivasi berprestasi maupun kinerja 

c. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wacana pemikiran dan pengembangan penelitian yang 

berkaitan dengan hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja 

karyawan.  

 

 


