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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Motivasi atau dorongan kerja merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi tinggi rendahnya produktivitas perusahaan. Tanpa adanya 

motivasi dari karyawan atau pekerja dapat terjadi tujuan yang selama ini 

telah ditetapkan oleh perusahaan tidak akan tercapai. Sebaliknya apabila 

terdapat motivasi yang besar dari karyawan maka hal tersebut dapat 

menjadi suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam mencapai 

tujuan. “Motivasi penting karena dengan motivasi produktivitas akan 

semakin tinggi” (Malayu, 2001: 216). Oleh karena itu manajer harus selalu 

menimbulkan dorongan kerja atau motivasi kerja yang tinggi kepada 

karyawan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan 

dan memelihara prilaku manusia. Motivasi ini merupakan subyek penting 

bagi manajer karena manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain. 

Manajer perlu memahami orang-orang berprilaku tertentu agar dapat 

mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan keinginan organisasi. 

“motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tiggi 

untuk tujuan-tujuan organisai yang dikondisikan oleh kemampuan upaya 

itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual” (Robbins, 2001:166). 
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Peran motivasi sangatlah penting terhadap prestasi kerja seorang 

karyawan atau pegawai. Motivasi kerja manusia dapat ditingkatkan 

apabila ada kesinambungan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. 

Karyawan yang termotivasi akan tertarik untuk menghasilkan produk atau 

jasa yang bermutu tinggi, maka cenderung lebih berprestasi dibanding 

karyawan yang tidak termotivasi. “motivasi kerja adalah kehendak yang 

mendorong ketingkat tertinggi dalam mencapai tujuan organisasi yang 

didorong oleh kemauan organisasi memuaskan kebutuhan individu 

anggotanya” (Mansyur, 1989:130). 

Sumber daya manusia merupakan suatu asset utama suatu organisasi 

masa depan suatu organisasi tergantung pada pengetahuan, ketermpilan 

dan kompetensi sumber daya manusia. Serta sinergi antara sumber daya 

manusia sebagai penggerak organisasi dan pengelolaan yang efektif 

sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi tersebut. Sumber daya 

manusia merupakan asset yang paling sulit untuk dikelola karena keunikan 

individu, perbedaan kompetensi, kualifikasi, keahlian, serta latar belakang 

sumber daya manusia yang menjadi bagian dari suatu organisasi. 

Setiap perusahaan dalam melakukan aktivitasnya pasti memiliki 

tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Untuk mencapai atau 

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut setiap perusahaan harus pandai dalam 

menyusun strategi. Yang paling utama adalah melakukan perencanaan 

sumber daya manusia, yang pada intinya terfokus pada langkah- langkah 

perencanaan diambil oleh manajemen atas terserdianya tenaga kerja yang 
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tepat untuk menduduki berbagai kedudukan jabatan dan pekerjaan yang 

tepat dan pada waktu yang tepat, yang semuanya dalam rangka pencapaian 

tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan. 

Dalam hal penerimaan karyawan, pihak perusahaan harus benar-

benar jeli dalam melakukan seleksi pada karyawan yang akan diterima dan 

akan dipekerjakan dalam perusahaannya “Dalam organisasi perusahaan, 

manusia merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi” (Sudarsono, 

2001:73). Sebuah perusahaan yang menjadikan SDM sebagai tenaga kerja 

yang potensial, dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh 

para karyawannya. Bahkan dalam hal penerimaan karyawan diperlukan 

ketelitian dalam hal penyelesaian karyawan barunya. 

Dalam penerimaan karyawan, “kualifikasi pekerja yang dibutuhkan 

untuk memangku suatu jabatan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, 

dan keterampilan yang harus dimiliki” (Sudarsono, 2001:74). Dengan 

semakin tinggi tingkat pendidikan seorang karyawan, maka dia akan 

memiliki pengetahuan atau wawasan yang lebih luas dan didukung oleh 

pengalaman kerja yang dimiliki, maka seorang karyawan sudah memiliki 

nilai plus dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Melalui pendidikan seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas, 

wawasan yang lebih maju dan lebih efektif sehingga dapat menjadi 

motivasi untuk bekerja dengan cara yang lebih baik. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan peluang 
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kerja. Namun demikian, masih banyak organisasi yang belum menyadari 

peran serta  

pegawai/karyawan sebagai asset yang utama dalam menentukan 

keberhasilan organisasi. Dapat kita pahami dengan pendidikan yang 

dimiliki seorang karyawan akan lebih tahu cara yang tepat untuk 

menyelesaikan tugasnya. “Kemampuan seseorang ditentukan oleh 

kualifikasi yang dimilikinya : antara lain oleh pendidikan, pengalaman dan 

sifat-sifat pribadi” (Manullang & Marihot, 2001:188) 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan seorang 

karyawan dapat mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis 

keterampilan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Memang sudah 

menjadi kebiasaan dan hal yang umum bahwa jenis dan tingkat pendidikan 

seorang karyawan yang biasa digunakan untuk mengukur dan menilai 

seorang karyawan. Mungkin juga masih ada dan banyak hal lain yang 

berpengaruh atau mempengaruhi kemampuan seorang karyawan selain 

tingkat pendidikan. “Artinya tidak mustahil seseorang yang sesungguhnya 

memiliki tingkat kemampuan intelek tidak mengecam pendidikan yang 

tinggi” (Siagian, 2001:127). 

Tidak kalah pentingnya juga selain tingkat pendidikan, pengalaman 

kerja juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan. Pengalaman 

kerja seorang karyawan pada suatu bidang pekerjaan akan sangat 

menunjang bagi peningkatan produktivitas yang dihasilkan. Adanya 

pengalaman kerja dari karyawan dipandang mampu melaksanakan 
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pekerjaan atau cepat menyesuaikan dengan pekerjaannya sekaligus 

tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya data dikerjakan sesuai 

dengan permintaan perusahaan. Pengalaman didapat dari masa kerja, 

karyawan yang sudah lama bekerja dalam perusahaan dapat disebut 

sebagai karyawan senior. “seseorang yang lebih senior menunjukan 

dirinya loyal dalam perusahaan, seseorang yang lebihsenior dianggap lebih 

dewasa lebih mempunyai stabilitas emosi dan kelebihan lainnya” 

(Nitisemito, 1996:86). 

Pengalaman didapat dari masa kerja karyawan dalam suatu 

perusahaan atau lamanya seorang karyawan bekerja atau melakukan tugas-

tugasnya sebagai seorang karyawan. Pengalaman juga dapat dilihat dari 

seberapa sering seorang karyawan melakukan tugasnya dengan baik, maka 

karyawan itu akan semakin pandai dan bias menyelesaikan semua tugas 

yang menjadi bidangnya tersebut. Dengan kata lain semakin sering 

menyelesaikan tugas maka ia akan semakin berpengalaman menyelesaikan 

tugas yang sama. “Senioritas adalah masa kerja seorang pekerja bilamana 

ditetapkan pada hubungan kerja maka senioritas adalah masa kerja 

seseorang pada perusahaan tertentu” (Winardi, 1981:4). 

Perusahaan pada umumnya lebih cenderung untuk memilih tenaga 

kerja yang lebih berpengalaman. Masa kerja kerja pada hakikatnya 

merupakan rangkuman dari pengalaman seseorang terhadap apa yang telah 

dialami telah dikuasai. Artinya dengan rentan waktu tertentu akan 

menunjukan sejauh mana seseorang menguasai pekerjaannya. 
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“Pengalaman masa kerja atau lamanya seorang bekerja adalah senioritas 

length of service atau masa kerja merupakan lamanya seorang pegawai 

menyumbangkan tenaganya diperusahan” (Sujiono, 1989:36). 

Masa kerja adalah lamanya waktu karyawan bekerja ditempat kerja 

mulai saat masuk atau diterima ditempat kerja hingga sekarang. Lamanya 

waktu seseorang telah berada dalam perusahaan, devisi, departemen atau 

pekerjaan diartikan sebagai senioritas. Manajemen menyukai kinerja 

sebagai basis untuk perubahan kompensasi, sedangkan serikat pekerjaan 

lebih menyukai senioritas, dimana mereka percaya senioritas memberikan 

basis yang obyektif dan adil untuk kenaikan gaji (Siregar, 1999). Tidak 

menutup kemungkinan bahwa tingkat pendidikan dan masa kerja 

karyawan berbeda-beda dan setiap karyawan memungkinkan memiliki 

motivasi kerja yang berbeda pula. Semua kembali pada kebutuhan dari 

masing-masing karyawan dan bagaimana cara perusahaan dalam 

memotivasi karyawan, mungkin saja “tertanam (inheren) didalam definisi 

motivasi kita persyaratan bahwa kebutuhan individu itu sesuai 

(kompatible) dan konsisten dengan tujuan ogranisasi” (Robbins, 

2001:167). 

“Berbagai teori motivasi memberi petunjuk bahwa setiap orang ingin 

mengembangkan kemampuan- kemampuannya sehingga potensi yang 

dimilikinya berubah menjadi kemampuan efektif” (Siagian, 2001:165). 

Telah banyak diketahui pula bahwa salah satu cara untuk mengubah 

potensi seseorang menjadi kemampuan nyata adalah melalui pendidikan. 
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Dengan tingginya tingkat pendidikan seorang karyawan, maka 

kemungkinan untuk meragukan kemampuan seorang karyawan adalah 

sangat kecil. 

Akan lebih baik jika perusahaan juga mempunyai strategi agar 

karyawan termotivasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan 

motivasi yang tinggi maka karyawan akan bersungguh-sungguh dan 

berusaha untuk segera menyelesaikan tugasnya, dan berupaya untuk 

memperoleh sesuatu akan semakin tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, 

jika motivasi dalam dirinya rendah maka upayanyapun akan rendah. 

Dalam hal menumbuh kembangkan serta menigkatkan motivasi 

karyawan, sebaiknya seorang manajer mengetahui hal-hal agar lebih 

bersemangat dan bergairah. Seperti pendapat beberapa ahli yang 

menyatakan “Motivasi adalah keadaan dalam diri seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai tujuan” (Reksodiprojo &Handoko, 1999:252). 

Perkembangan teknologi yamg begitu maju juga harus diimbangi dengan 

sumber daya manusia yang handal, apabila sumber daya manusianya 

lemah maka perusahaan tidak akan mengalami perkembangan. 

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memotivasi 

karyawannya. Motivasi yang tepat dan baik akan mampu meningkatkan 

dan menumbuh kembangkan semangat kerja para karyawan, yang pada 

akhirnya akan tercapai produktivitas kerja yang tinggi sehingga 

keuntungan perusahaan akan tercapai secara maksimal. “Memotivasi 

7 



 

 

 

mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan, 

agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan” (Malayu, 

2001:216). 

Dalam rangka menigkatkan kualitas karyawan, maka perusahaan 

harus melakukan berbagai upaya antara lain menigkatkan pendidikan dan 

keterampilan para karyawan serta peningkatan kesejahteraan. Dengan 

pendidikan yang telah diperoleh, dapat digunakan untuk meperoleh atau 

mencari pengalaman yang sesuai denga kemampuan yang duimilikinya. 

Peningkatan pendidikan dan keterampilan karyawan dapat ditempuh degan 

cara pengadaan  pelatihan oleh pihak perusahaan. Atau mungkin juga 

pihak perusahaan dalam penerimaan karyawan baru, menitik beratkan 

pada karyawan yang berpendidikan tinggi dan  juga berpengalaman.  

Seorang karyawan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan 

mempunyai pengalaman kerja pasti mempunyai motivasi yang tinggi 

dalam bekerja, sehingga dengan hasil kerja yang baik mereka akan 

mendapatkan upah atau gaji yang tinggi dari apa yang telah mereka 

kerjakan. “Dalam system pengajian berbasis keterampilan, nama jabatan 

seorang karyawan tidak menentukan kategori gajinya, yang menentukan 

adalah keterampilan” (Robbins dan Coulter, 1999:343). 

Perusahaan seperti Percetakan Sahabat merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa. Perusahaan tersebut harus bersaing dengan 

perusahaan lainnya yang bergerak dibidang yang sama. Sehingga 
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perusahaan membutuhkan karyawan yang berpendidikan yang tinggi dan 

juga berpengalaman dibidangnya masing-masing. 

Seperti uraian di atas, perusahaan akan menanamkan sebuah 

motivasi bahwa tujuan karyawan dan perusahaan adalah sama. Dari latar 

belakang tersebut diatas dapat kita duga dan simpulkan bahwa terdapat 

kaitan tingkat pendidikan dan masa kerja terhadap motivasi kerja 

karyawan. Oleh karena itu untuk melihat kontribusi dari tingkat 

pendidikan dan masa kerja terhadap motivasi kerja karyawan, maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul : KONTRIBUSI TINGKAT 

PENDIDIKAN DAN MASA KERJA TERHADAP MOTIVASI KERJA 

KARYAWAN PADA PERCETAKAN SAHABAT KLATEN.   

         

B. Pembatasan masalah 

Untuk melengkapi dan mendukung hasil yang akan dicapai dan agar 

permasalahan tidak meluas, mengingat keterbatasan kemampuan, maka 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini terbatas pada karyawan Percetakan Sahabat Klaten. 

2. Pendidikan dalam penelitian ini terbatas pada pendidikan formal. 

3. Masa kerja dibatasi pada masa kerja seluruh karyawan  Percetakan 

Sahabat Klaten. 

4. Motivasi dalam penelitian ini dibatasi pada motivasi higiene atau 

pemelihara. 
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C. Rumusan masalah  

Sesuai dengan latar belakang masalah yang diatas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar  kontribusi tingkat pendidikan terhadap motivasi kerja 

karyawan pada Percetakan Sahabat Klaten? 

2. Seberapa besar kontribusi masa kerja terhadap motivasi kerja 

karyawan pada Percetakan Sahabat Klaten? 

3. Seberapa besar  kontribusi tingkat pendidikan dan masa kerja terhadap 

motivasi kerja pada karyawan Percetakan Sahabat Klaten?  

 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat pendidikan 

terhadap motivasi kerja karyawan Percetakan Sahabat Klaten. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masa kerja terhadap 

motivasi kerja karyawan Percetakan Sahabat Klaten. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi tingkat pendidikan dan  

masa kerja terhadap motivasi kerja karyawan Percetakan Sahabat 

Klaten. 
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E. Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi pembaca 

Sebagai bacaan dan menambah kekayaan pustaka khususnya 

pengetahuan tentang faktor- faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan. 

2. Bagi penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis 

tentang perusahaan. Terutama dalam hal yang berhubungan dengan 

faktor- faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan dalam 

pelaksanaan tugas sehari-hari mereka. 

3. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

maupun bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengetahui 

tentang salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja 

karyawan. 
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F. Sistematika penelitian 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang 

akan dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian,  

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 11 LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang berhubungan  

dengan pendidikan, masa kerja dan motivasi kerja. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tempat penelitian, populasi, sampel,  

sampling, sumber data,variabel penelitian, teknik pengumpulan 

data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, 

penyajian data, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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