
BAB I 

 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu perusahaan segala sesuatu yang dilakukan dituntut untuk 

berjalan cepat, lancar dan terarah dalam rangka penyesuaian dengan tindakan 

modernisasi yang terus berkembang serta mencapai tujuan secara efisien. Untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan perlu ditopang dengan 

sumber daya manusia yang memenuhi kualitas dan kuantitas serta kondisi yang 

sesuai.

Menyadari betapa pentingnya peranan sumber daya manusia atau tenaga 

kerja di dalam perusahaan, maka keberadaannya harus diperhatikan oleh para 

pimpinan dimana bentuk perhatiannya harus berupa kompensasi-kompensasi 

yang dapat berbentuk materi ataupun non materi dan cenderung diterima 

perusahaan, serta tidak hanya penting sebagai dorongan utama seseorang menjadi 

karyawan tetapi juga berpengaruh besar terhadap semangat kerja karyawan yang 

mana nantinya akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produktivitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan secara keseluruhan. 

Perusahaan berkeinginan hasil penilaian prestasi kerja dijadikan sebagai 

alat pendorong untuk memiliki motivasi karyawan dalam pelaksanaan 



pekerjaannya dengan upaya tersebut diharapkan selain meningkatkan 

produktivitas karyawan juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan loyal kepada 

perusahaan.

Dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan motivasi pada karyawan, 

sebaiknya seorang manajer mengetahui betul hal-hal yang sekiranya dapat 

mendorong para karyawan untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  Untuk itu perusahaan harus perlu mengetahui faktor apa saja yang 

akan mendorong suatu prestasi kerja karyawan agar tercipta  dan terus meningkat. 

Langkah awal bagi perusahaan bisa dengan pembinaan yang optimal terhadap 

motivasi internal karyawan, setelah itu agar mudah dalam memahami operasional 

kerja maka diperlukan suatu motivasi eksternal  karyawan. Sehingga karyawan 

akan bekerja dengan efektif, efisien, dan produktif yang mendorong suatu prestasi 

dibidangnya.  

Dari kenyataan diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah 

masalah perkembangan sumber daya manusia yang menekankan khusus tentang 

“Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan Varia Usaha 

Beton”.



B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang prestasi kerja yang dibatasi pada 

faktor motivasi internal dan motivasi eksternal dalam kaitannya dengan 

peningkatan prestasi kerja karyawan. Berdasar uraian diatas dapat dirumuskan 

masalahnya: 

“Seberapa besar motivasi dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja 

karyawan PT. Varia Usaha Beton”. 

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang penting, karena merupakan 

prasyarat tentang apa yang akan dicapai dari penelitian tersebut. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap peningkatan prestasi kerja 

karyawan PT. Varia Usaha Beton. 

2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh motivasi terhadap  

prestasi kerja karyawan PT. Varia Usaha Beton.



D. Manfaat penelitian 

Dengan ditentukan tujuan penelitian diatas diharapkan akan memberi 

manfaat, terutama: 

1. Bagi penulis 

Sebagai bahan kajian ilmu antara teori yang diperoleh diperkuliahan dengan 

realitas yang sebenarnya. 

2. Bagi perusahaan (PT. Varia Usaha Beton) 

Sebagai bahan masukan dan saran dalam peningkatan prestasi kerja karyawan 

melalui pengalaman kerja dan pelaksanaan program pelatihan.  

3. Bagi perkembangan sumber daya manusia 

Sebagai wacana pengembangan ilmu sumber daya manusia yang telah 

dipraktikan dalam lapangan pekerjaan dalam hal pengalaman kerja dan 

program pelatihan sehingga pengertian karyawan sebagai sumber daya 

menusia dapat terefleksikan dengan maksimal.  



E. Sistematika Penulisan  

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN  

Di dalam bab ini diuraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan skripsi 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung atau 

mendasari dalam penelitian yang meliputi; pengertian motivasi, 

macam-macam bentuk motivasi, pengertian umum prestasi kerja.

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran yang menerangkan 

mengapa suatu metode analisis dipergunakan, Hipotesis dan uraian 

yang komprehensif tentang alat analisis dan Data, serta sumber data. 

BAB IV PELAKSANAAN SERTA HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan dan hasil penelitian 

mengenai permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana pengaruh 

pengalaman kerja dan pelaksanaan program pelatihan terhadap 

peningkatan prestasi kerja karyawan. 



BAB V PENUTUP 

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi serta saran-saran yang disampaikan. 

1. Kesimpulan.  

Merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil 

penelitian serta pembatasan yang digunakan untuk menguji 

kebenaran hipotesis

2. Saran.

Saran dibuat atas dasar hasil dan kesimpulan penelitian. 


