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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini seiring perkembangan iptek dan industri yang meningkat dengan 

pesat, dimana timbul perkembangan dan pertumbuhan di segala aspek kehidupan 



manusia yang mengakibatkan situasi dan permasalahan ekonomi yang lebih 

kompleks. Perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi dewasa 

ini menuntut perusahaan lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan-

perubahan tersebut, sehingga perusahaan bisa mempertahankan kelangsungan 

hidupnya dalam jangka panjang. Kemampuan sumber daya manusia menjadia 

intangiable asset yang menjadi keunggulan kompetitif suatu perusahaan dan 

dapat menciptakan nilai perusahaan. 

Kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan sangatlah 

penting, sebab sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam 

kegiatan perusahaan. Dengan menyadari pentingnya faktor manusia dalam 

perusahaan, maka perlu dibuat bidang khusus yang mengelola sumber daya 

manusia yaitu bidang personalia. Manajemen Personalia adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, 

pemberian kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan 

maksud untuk membantu mencapai tujuan perusahaan individu dan masyarakat. 

(Heidjrachman, Suad Husnan, 1990). 

Sumber daya manusia disebut sebagai penggerak utama dalam sebuah 

perusahaan, keberadaannya berbeda dengan faktor produksi lainnya karena 

manusia merupakan sumber daya yang menggerakkan dan mengarahkan 

organisasi. Dana yang berlebihan, teknologi yang canggih, material yang 

berlimpah tidak akan ada artinya tanpa didukung oleh sumber daya manusia 

yang mampu menciptakan sumber daya lainnya. Akan tetapi dalam 

perkembangan sekarang yang serba cepat, timbul persaingan-persaingan yang 

memunculkan banyak permasalahan terhadap perusahaan ketika 



mempertahankan kelangsungannya. Untuk itu diperlukan SDM yang berkualitas 

untuk menghadapi permasalahan tersebut. 

Manusia akan melakukan pekerjaannya dengan baik apabila manusia 

terpenuhi kebutuhannya baik bersifat materi maupun non materi. Untuk 

mencapai SDM yang berkualitas, diperlukan perhatian terhadap aspek-aspek 

kritis dari SDM yang merupakan faktor yang menentukan kinerja karyawan 

yang selanjutunya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Seperti diketahui 

produktifitas dipengaruhi oleh ketrampilan, motivasi, sikap dan tingkah laku, 

gizi dan kesehatan, teknologi dan manajemen, saran produksi, tingkat penentu 

upah, jaminan sosial (Hani Handoko, 1996). 

Unsur utama dari sumber daya manusia adalah tenaga kerja. Sebagai 

penggerak dalam sebuah perusahaan maka sumber daya manusia 

pemanfaatannya harus digunakan secara maksimal dengan memadukan sumber 

dan hasil dalam bentuk optimal. Untuk menjaga kestabilan perusahaan sekaligus 

mendorong sumber daya manusia, yang bisa disebut karyawan, maka sebuah 

perusahaan akan memberikan motivasi bagi karyawan agar bisa mencapai hasil 

yang diinginkan.

Dengan pemberian motivasi yang terarah, dapat mendorong karyawan 

untuk bekerja keras. Pemberian motivasi dimaksusdkan sebagai pemberi 

rangsang terhadap karyawannya agar bekerja keras dengan segala daya upaya 

(Nasution, 1996). Bentuk-bentuk motivasi yang dapat diberikan perusahaan 

anatara lain pemenuhan kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan rasa aman dan 

lain-lain.



Agar karyawan bisa bekerja dalam keadaan yang baik maka pimpinan 

karyawan harus mengetahui keadaan karyawannya. Jika terdapat penurunan 

produktifitas maka pemberian motivasi diperlukan agar karyawan tetap 

mempunyai semangat kerja yang tinggi sehingga bisa dituntut untuk bekerja 

keras. Karyawan bisa tahu tugas dan tanggung jawabnya, sehingga diharapkan 

tercipta tingkat moral kerja yang tinggi. 

Dimasa sekarang ini kesadaran perusahaan akan pentingnya motivasi 

bagi karyawan membuat peran pemberian motivasi dianggap sangat penting. 

Motivasi bagi karyawan bisa dianggap salah satu jaminan keberhasilan 

perusahaan, sebab pemberian motivasi tersebut menjaga kestabilan produktifitas 

dan kesejahteraan karyawan.

Hasil pengukuran prestasi kerja pada suatu waktu dapat dijadikan 

patokan bagi peningkatan produktivitas dimasa datang. Pengukuran ini juga 

dapat dijadikan informasi penting untuk menilai efisiensi dan efektifitas 

pelaksanaa suatu program sehingga dapat memberi masukan dalam menentukan 

arah pengembangan perusahaan dimasa mendatang. 

Dari pemaparan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengambil judul : “PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRESTASI 

KARYAWAN PADA PERCETAKAN PT. PABELAN SURAKARTA”.

B.  Perumusan masalah 

Faktor motivasi memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan 

produktifitas, yakni melalui peningkatan kerja karyawan. Hal ini disebabkan 

motivasi kepada karyawan maka penulis merumuskan masalahnya sebagai 



berikut : “Apakah pemberian motivasi mempunyai hubungan dengan prestasi 

kerja karyawan percetakan PT. Pabelan ?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan di laksanakannya penelitian ini adalah untuk mencari dan 

menganalisa hubungan antara motivasi dan prestasi karyawan. 

D. Manfaat  Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini bahwa hasil penelitian ini bisa 

digunakan untuk bahan pertimbangan perusahaan di dalam usahnya dalam 

meningkatkan produktifitas tenaga kerja di perusahaan. Selain itu bagi kalangan 

akademis bisa digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya.

E.  Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian motivasi 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi kerja. 

F.  Metode Penelitian 

1.  Ruang lingkup penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode survei, 

yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 



kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Ruang lingkup dalam penelitian 

ini adalah PT. Pabelan Surakarta. 

2.  Populasi dan sampel 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2001). Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 

karyawan bagian produksi sebanyak 67 orang. 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Apabila populasi 

kurang dari 100 orang, maka lebih baik di ambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini 

kurang dari 100, maka semuanya diambil menjadi sampel 

3.  Sumber data

a.  Data primer 

Data yang diperolaeh langsung dari sumbernya, diamati kemudian dicatat 

untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primer didapat dari 

kuesioner yang diisi oleh responden. 

b.  Data sekunder 

Data dari sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan obyek 

penelitian, dapat berupa laporan-laporan atau catatan perusahaan, dan studi 

kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

4.  Teknik pengumpulan data 

a.  Kuesioner; teknik pengumpulan data yang disebarkan ke responden dengan 

menyusun daftar pertanyaan. 

b.  Observasi; dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi 

penelitian.



c.  Studi pustaka; yaitu dari buku-buku catatan maupun dari referensi penelitian 

yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

5.  Instrumen pengumpulan data 

Dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk 

kuesioner. Penentuan nilai atau skor dari alternatif jawaban menggunakan skal 

likert jenjang 5, yaitu: 

a.  Untuk jawaban a dengan skor 5. 

b.  Untuk jawaban b dengan skor 4. 

c.  Untuk jawaban c dengan skor 3. 

d.  Untuk jawaban d dengan skor 2. 

e.  Untuk jawaban e dengan skor 1. 

Skala likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang 

terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-

tidak baik. 

G. Analisa data 

1.  Analisa Deskriptif 

Analisa ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang responden 

yaitu karyawan bagian produksi PT. Pabelan Surakarta. 

2.  Analisa regresi 

 Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh upah, tunjangan, 

karyawan, kondisi tempat kerja dan interaksi sosial karyawan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

 Persamaannya sebagai berikut: 

                  Y = a + bX  



 Keterangan: 

Y = variabel dependen (prestasi kerja karyawan) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

X = variabel independen (motivasi)

dimana: a = y - bx 

       dan b = n XY - ( X) ( Y)

                         n X
2
 - ( X)

2

3. Uji validitas dan reliabilitas 

Uji ini dilakukan untuk menghindari bias terhadap kuesioner yang akan 

diisi oleh responden sehingga data akan menjadi normal.

A.Validitas adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian untuk 

mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Tinggi 

rendahnya validitas suatu angket atau kuesioner dihitung dengan teknik korelasi 

product moment, dengan rumus sebagai berikut: 

r     =            n( XY) - ( X) ( Y)
 ( nX2 - ( X)2 )- ( Y2 - Y)2)

Keterangan : r = koefisien korelasi product moment

      n      = jumlah sampel

      X     = motivasi

      Y = prestasi kerja 

Apabila diperoleh probabilitas yang lebih kecil dari taraf signifikasi 5% 

yang berarti valid, tapi apabila probabilitas lebih besar dari taraf 5% maka

tidak valid. 



B. Uji reliabilitas adalah indeks sejauh mana alat pengukur dapat 

dipercaya atau diandalkan. Dalam penelitian ini digunakan metode Alpha 

Cronbach dengan rumus:

r 11 =      k 1 - b
2

             k - 1 t
2

Keterangan:  r 11 = reliabilitas instrumen

     k  = banyak butir pertanyaan 

b
2
= jumlah varian butir 

t
2

= varian total 

Koefisien alpha yang semakin mendekati nilai 0,8 berarti butir 

pertanyaan dalam koefisien semakin reliabel. Nilai alpha antara 0,8 - 1,0 

dikategorikan reliabilitas baik, nilai 0,6 - 0,79 dikategorikan reliabilitas dapat 

diterima dan jika nilainya kurang dari 0,6 dikategorikan kurang baik. 

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel independen 

secara parsial terhadap variabel independen. Langkah-langkah pengujiannya 

sebagai berikut: 

a. Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif 

Ho : b 1= 0 (tidak ada pengaruh antara variabel independen dan variabel 

dependen)

Ha : b 1  0 (ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel 

dependen)

b. Level of signifikan ( ) = 0,05 



c. Kriteria pengujian: 

 Jika probabilitas  0,05 maka Ho diterima, apabila probabilitas  maka Ho 

di tolak. 

Daerah tolak  Daerah terima                daerah tolak 

              t(0,25 ; n-1)                                           t (0,25 ; n-1)

d. Kesimpulan

Ho diterima berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Ho ditolak berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar dibagi menjadi 5 bab: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian 

skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian manajemen SDM, pengertian manjemen personalia, 

motivasi kerja, teori motivasi, faktor yang mempengaruhi motivasi

kerja, prestasi kerja, faktor yang mempengaruhi prestasi kerja, cara 

meningkatkan prestasi kerja. 

BAB III : METODE PENELITIAN 



Kerangka pemikiran, hipotesis, data dan sumber data, dan analisis 

data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, produk perusahaan, 

proses produksi, analisis dan hasil data. 

BAB V : PENUTUP 

Kesimpulan dan saran 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

I. Manajemen Sumber Daya Manusia 

A. Pengertian Sumber Daya  Manusia

Manusia sebagai faktor penggerak dalam suatu organisasi terdiri dari 

individu-individu dimana masing-masing memiliki pola pemikiran dan tingkah 

laku serta kepentingan sendiri-sendiri. Agar terbentuk suatu kesatuan kerja yang 

efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi maka dibentuk manajemen 

sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini diperlukan untuk 

membina dan mengarahkan sumber daya yang ada agar dapat memberikan 

sumbangan yang optimal bagi organisasi dalam usaha untu mencapai tujuan 


