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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada jaman 

sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha berpakaian dengan 

mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dalam berpakaian sehari-hari 

mereka tidak ingin ketinggalan jaman dengan tren yang saat ini sedang 

digemari anak - anak muda. Bahkan mereka sering kali mencoba ingin 

menjadi tren setter, dengan berpakaian unik dan kreatif. Hal ini membuat para 

anak-anak muda berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih bergaya dari 

orang lain dalam hal berbusana yang paling ngetrend dalam hal berpakaian, 

seiring berjalannya usaha distro ini banyak sekali outlet-outlet distro yang 

membuka cabang di kota – kota lain karna banyaknya peminat dari 

kebanyakan orang yang tertarik akan produk distro ini, untuk itu perlu 

dilakukan pengawasan dan motivasi terhadap karyawan distro dalam rangka 

meningkatkan kinerja, penyediaan dan pelayanan kepada pelanggan secara 

nyata, efisien dan bertanggung jawab dengan mengacu pada arah dan 

kebijakan suatu perusahaan distro ini. Karena dalam usaha ini peran serta 

karyawan dalam meningkatkan minat para pelanggan sangat besar dan vital 

sehingga perlu dilakukan langkah langkah yang nyata untuk menghasilkan  

karyawan yang sesuai dengan kriterianya dalam usaha ini. Sehingga  kinerja 

karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya usaha ini 
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untuk mencapai tujuannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap 

perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Berbagai 

cara akan di tempuh untuk meningkatkan kinerja karyawan, misal dengan 

memberikan pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, 

pemberian motivasi, penerapan disiplin kerja, dan menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif. Di sisi lain kepuasan seorang pemimpin dalam 

menggerakkan dan memberdayakan karyawan juga akan mempengaruhi 

kinerja karyawan sehingga perusahaan dalam hal ini outlet distro dapat 

mempunyai brand atau image dengan pelayanan yang prima dan sangat 

memuaskan kepada konsumen atau pelanggannya.  

Menurut Rivai (2004) Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang sepatutnya memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan 

seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan di kerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang di tampilkan setiap 

orang sebagai prestasi kerja yang di hasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perananannya dalam perusahaan. Sehingga dalam hal ini kinerja karyawan 

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. 
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Faktor motivasi memiliki hubungan langsung dengan kinerja individual 

karyawan. Motivasi daya perangsang atau daya pendorong yang merangsang 

karyawan untuk mau bekerja dengan segiat-giatnya, berbeda dengan 

karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Karena perbedaan ini di 

sebabkan oleh perbedaan motivasi, tujuan dan kebutuhan dari masing-masing 

karyawan untuk bekerja, serta latar belakang kepribadian dan masalah pribadi 

karyawan yang bersangkutan, juga oleh karena perbedaan waktu dan tempat. 

Motivasi dan pengalaman kerja merupakan hal yang berperan penting dalam 

meningkatkan suatu efektivitas kerja. Karena orang yang mempunyai 

motivasi dan pengalaman kerja yang tinggi akan berusaha dengan sekuat 

tenaga supaya pekerjaanya dapat berhasil dengan sebaik-baiknya, akan 

membentuk suatu peningkatan produktivitas kerja. (Moekijat,1999) 

Oleh karena itu perkembangan dan peningkatan mutu Sumber Daya 

Manusia semakin penting keberadaannya karena sekarang ini persaingan 

global semakin ketat yang ditandai dengan keadaan saat ini yaitu terbukanya 

pasar bebas dunia(global) yang juga memungkinkannya tidak hanya barang 

impor saja yang membanjiri produk dalam negeri tetapi mungkin juga tenaga 

kerja asing membanjiri dan mendominasi lapangan kerja di dalam negeri. Hal 

ini mengingat bahwa perusahaan yang mempekerjakan Sumber Daya 

Manusia, menginginkan suatu hasil dan manfaat yang baik dan dapat 

mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam perusahaan 

Dalam melakukan usaha meningkatkan kinerja kerja karyawan ini, Outlet 

Distro Planet di Kota Wonosobo telah menetapkan beberapa upaya yang 



4 
 

bertujuan untuk memotivasi kerja para karyawannya agar mampu disiplin dan 

mempunyai semangat kerja dalam melakukan pekerjaan ini. Adapun upaya 

tersebut dengan memberikan beberapa fasilitas-fasilitas kerja yang sangat 

menunjang dalam meningkatkan produktivitas kepada seluruh karyawanya. 

Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi pakaian kerja karena dalam usaha distro 

ini pakaian karyawan harus mampu mengimbangi model trend dan 

menyesuaikan dengan pekerjaan ini yang sangat berhubungan dengan fasion 

anak muda jaman sekarang, fasilitas itu diberikan oleh perusahaan, agar 

seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya benar-benar terjamin sekaligus 

dapat menciptakan suatu motivasi yang baik guna mencapai tingkat 

kinerjanya.  

Berdasar uraian diatas, menjelaskan bahwa motivasi, disiplin dan 

semangat kerja karyawan berhubungan dengan kinerja karyawan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul: PENGARUH 

PEMBERIAN MOTIVASI DISIPLIN DAN SEMANGAT KERJA  

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI OUTLET DISTRO PLANET 

DI KOTA WONOSOBO 

 

2. PERUMASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh antara motivasi, disiplin dan semangat kerja 

terhadap kinerja karyawan di Outlet Distro Planet di Kota Wonosobo.? 



5 
 

2. Dari tiga variabel tersebut mana yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di Outlet Distro Planet di Kota Wonosobo? 

 

3. TUJUAN PENELETIAN 

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di 

Outlet Distro Planet di Kota Wonosobo. 

2. Untuk menganalisis pengaruh disiplin dan semangat kerja terhadap kinerja 

karyawan di Outlet Distro Planet di Kota Wonosobo. 

 

3. MANFAAT PENELITIAN 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yakni 

sebagai berikut : 

1. Sebagai bahan pertimbangan suatu organisasi dalam mengambil 

kebijakan mengenai motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan, khususnya mengenai kinerja karyawan yang berhubungan 

dengan motivasi, disiplin dan semangat kerja. 

2. Sebagai informasi kepada mahasiswa atau peneliti lain dalam 

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Dalam penelitian ini disajikan sistematika sedemikian rupa sehingga apa 

yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang diskripsi teoritis variabel penelitian yang 

meliputi motivasi, disiplin dan semangat kerja, kinerja dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Merupakan metode penelitian yang berisi tentang pengembangan 

hipotesis, kerangka pemikiran, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sampel, metode pengumpulan 

data, metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesisi dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan ada 

manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca. 


