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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam masyarakat berkembang, Sumber Daya Manusia mempunyai 

peranan penting. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset 

sebagai modal dalam organisasi/perusahaan yang diwujudkan menjadi potensi 

nyata. Dalam setiap perusahaan faktor tenaga kerja merupakan bagian yang 

penting untuk pencapaian tujuan perusahaan agar lebih terarah. Untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkwalitas serta 

penetapan sistem pengelolaan yang baik perlu dilakukan perencanaan, 

pelaksanaan, pemeliharaan, pembinaan, pengembangan, pemuasan, dan 

pemanfaatan sebaik-baiknya. 

Sumber Daya Manusia menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Organisasi/perusahaan sebagai badan 

usaha dalam menjalankan tugasnya telah banyak menggunakan teknologi 

tinggi, namun fungsi dan kedudukan tenaga kerja tidak akan dapat tergantikan. 

Penting bagi organisasi/perusahaan dalam menggunakan tenaga kerja yang 

berpotensi kinerja yang tinggi, profesional, bertanggungjawab dalam 

pekerjaan sehingga tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai sesuai tujuan 

organisasi/perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur dari organisasi dan 

mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan organisasi. Notoatmodjo 

(2003:3) mengemukakan bahwa manusia sebagai salah satu komponen 
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organisasi merupakan sumber daya penentu tercapainya visi dan misi 

organisasi. Oleh sebab itu sumber daya manusia harus dikelola sedemikian 

rupa sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi dan 

tujuan organisasi. 

Organisasi/perusahaan merupakan suatu sistem, yaitu rangkaian dan 

hubungan antar bagian komponen yang bekerja sama secara menyeluruh. 

Dimana setiap komponen merupakan sub sistem yang memiliki kekayaan 

sistem bagi dirinya. Terdapat hubungan yang erat antara kinerja perseorangan 

dengan kinerja organisasi/perusahaan. Pada dasarnya perusahaan bukan saja 

mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil, tetapi yang 

penting mereka mau bekerja giat dan berkeinginan mencapai hasil kerja yang 

optimal, agar tujuan organisasi/perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

Menurut Malayu (2003:92) “Kemampuan, kecakapan dan ketrampilan 

karyawan tidak ada artinya bagi perusahaan, jika mereka tidak mau bekerja 

keras dengan mempergunakan kemampuan, kecakapannya dan ketrampilan 

yang dimiliki”. 

Pada dasarnya setiap instansi pemerintah maupun swasta, bukan saja 

mengharapkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil tetapi yang 

terpenting mereka mau bekerja keras dan mempunyai keinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang optimal. Untuk itu pimpinan hendaknya berusaha 

memberikan dorongan agar karyawan mempunyai motivasi tinggi untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjaanya. Motivasi pada suatu organisasi atau 

perusahaan bertujuan untuk mendorong semangat kerja para  karyawan agar 
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mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan 

demi terwujudnya suatu organisasi/perusahaan yang maju. Pimpinan yang 

mengarahkan melalui motivasi akan menciptakan kondisi dimana karyawan 

merasa mendapat inspirasi untuk bekerja dan mengabdikan tenaganya pada 

perusahaan tersebut. 

Suatu orgsnisasi/perusahaan akan berjalan lancar sesuai tujuan apabila 

semua jasa yang diberikan para individu mendapat perhatian, fasilitas dan 

kenyamanan yang layak. Karyawan memerlukan perhatian, fasilitas dan 

kenyamanan yang akan mendukung kinerja yang baik dan sesuai tujuan yang 

akan dicapai sebuah perusahaan. Samsudin (2010:21) mengemukakan bahwa 

sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan 

barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengoperasikan 

sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan 

organisasi.. 

Kinerja merupakan aspek penting dalam manajemen Sumber Daya 

Manusia, adapun beberapa pengertian kinerja yang dikemukakan adalah 

sebagai berikut : 

Mangkunegara (2006:21) mengemukakan bahwa kinerja Sumber 

Daya Manusia merupakan istilah dari kata Job Performance atau 

Actualy Performance (Prestasi Kerja) adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. 

  

Selanjutnya Moeheriono (2013:95) mengemukakan bahwa kinerja 

atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis atau organisasi. Kinerja dapat diketahui 
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dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai 

kriteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh 

organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang 

ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau 

kinerja organisasi tidak mungkindapat diketahui bila tidak ada tolok 

ukur keberhasilannya. 

 

Karyawan sebagai sumber yang produktif dan terbina dapat diarahkan 

sebaga tenaga yang efektif dan efisien. Dalam pencapaian hasil kerja yang 

efektif dan efisien tersebut, peranan manajemen kinerja merupakan salah satu 

faktor yang menentukan kinerja yang diberikan akan menambah ketrampilan 

yang telah dimiliki oleh karyawan. Kurniawan (2009:5) mengemukakan 

bahwa adapun ketrampilan tersebut mempengaruh pelaksanaan tugas dan 

pekerjaan dan tinggi rendahnya kinerja karyawan. 

Kinerja pegawai menurut Mangkunegara (2003:72) adalah sebagai 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Agar kinerja karyawan selalu konsisten maka setidak-

tidaknya organisasi selalu memperhatikan lingkungan kerja dan motivasi 

kerja. 

Faktor yang sangat mempengaruhi kinerja yaitu lingkungan kerja di 

perusahaan yang dapat mencakup beberapa aspek kenyamanan. Selain itu, 

motivasi berprestasi yang merupakan dorongan seseorang karyawan dalam 

menyelesaikan tugasnya. Sehingga kinerja karyawan dapat meningkat apabila 

lingkungan kerja nyaman dan aman serta adanya motivasi berprestasi yang 

diberikan oleh orang-orang terdekat. 



5 
 

 
 

Menurut Hasibuan (2006:141) motivasi penting karena motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku 

manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

Jelaslah bahwa motivasi yang menjadi dasar utama bagi seseorang memasuki 

berbagai organisasi adalah dalam rangka usaha orang yang bersangkutan 

memuaskan berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat politik, ekonomi, 

sosial dan berbagai kebutuhan lainnya yang semakin kompleks. 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan (Nitisemito, 2002:96). Menurut Sudarmayanti (2007:85), 

lingkungan kerja secara garis besar dapat dibagi dua jenis antara lain 

lingkungan kerja fisik dan non fisik. Faktor-faktor lingkungan kerja fisik 

adalah pewarnaan, penerangan, udara, suara bising, ruang gerak, keamanan 

dan kebersihan. Sedangkan lingkungan non fisik adalah struktur kerja, 

tangung jawab kerja, perhatian dan dukungan pimpinan, kerja sama antar 

kelompok dan kelancaran komunikasi. 

Dengan luas tanah yang di tempati kantor CV. Cendana Megah 

Santosa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan sangat terbatas, 

sehingga ruangan yang ada cukup minim dan tidak memadai. Pada saat ada 

pelanggan yang datang untuk service kendaraan, tempat duduk yang kurang 

nyaman dan tempatnya berdekatan dengan aktivitas pengecekan kendaraan 

bermotor. Sehingga udara yang kurang bersih dan aman bagi pelanggan. 

tempat kantor CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan Purwodadi 



6 
 

 
 

Kabupaten Grobogan yang berdekatan dengan jalan raya, maka banyak asap 

kendaraan yang masuk dan sering menimbulkan suara bising dari kendaraan 

yang berlalu-lalang. Tempat pelayanan yang terbuka dan tidak dipasang AC 

dan lelaki tua ataupun muda yang merokok maka banyak pelanggan 

khususnya wanita yang mengeluh. 

Dengan adanya polusi udara yang kurang sehat, suhu udara yang 

kurang bersih dan sering terdengar suara bising kendaraan bermotor yang 

berlalu-lalang itu dapat mengganggu aktivitas kerja karyawan dan pelanggan. 

Dengan adanya motivasi berprestasi yang menjadi pacuan dan dorongan 

terhadap seseorang karyawan dapat dapat menghasilkan prestasi yang tinggi 

dalam bekerja. 

Lokasi kantor CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan yang sangat strategis di tengah-tengah perkotaan kota 

Purwodadi. Dengan lokasi yang strategis dengan penuh keramaian, ruangan 

kerja yang sempit terbatas, panas dan suhu udara yang tidak sehat, maka 

banyak permasalahan eksternal yang dihadapi oleh pekerja maupun 

perusahaan. 

Motivasi kerja pegawai sangat dibutuhkan dalam peningkatan 

kinerjanya. Veithzal Rivai (2005), mengatakan bahwa pengertian motivasi 

kerja adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu 

untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi 

adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja, sehingga 

kuat atau lemahnya motivasi kerja pegawai ikut menentukan kinerja karena 
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kinerja seseorang tergantung pada kekuatan motifnya. Motif yang dimaksud 

disini adalah keinginan dan dorongan atau gerak yang ada dalam diri setiap 

individu untuk mencapai suatu sasaran. Seseorang yang mempunyai motivasi 

tinggi, ia akan bekerja keras, mempertahankan langkah kerja keras, dan 

memiliki perilaku yang dapat dikendalikan sendiri ke arah sasaran- sasaran 

penting.Dengan demikian motivasi tinggi yang dimiliki seorang pegawai 

dalam bekerja akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. 

Menurut Hasibuan (2006:141) motivasi penting karena motivasi 

adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku 

manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. 

Jelaslah bahwa motivasi yang menjadi dasar utama bagi seseorang memasuki 

berbagai organisasi adalah dalam rangka usaha orang yang bersangkutan 

memuaskan berbagai kebutuhannya, baik yang bersifat politik, ekonomi, 

sosial dan berbagai kebutuhan lainnya yang semakin kompleks. 

Banyaknya suatu permasalahan eksternal yang dihadapi serta ada 

permasalahan internal yang perlu diperbaiki. Maka peneliti mengambil tempat 

penelitian kantor CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan untuk membantu permasalahan eksternal maupun 

internal yang sedang dihadapi. Permasalahan internal yang dihadapi adalah 

seperti kedisiplinan kerja, tanggungjawab yang harus dijaga, serta kualitas dan 

kuantitas kerja yang perlu diperbaiki. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh lingkungan kerja dan 
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motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ KINERJA KARYAWAN DITINJAU 

DARI LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI BERPRESTASI PADA 

CV. CENDANA MEGAH SANTOSA KECAMATAN PURWODADI 

KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi permasalahan 

yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Banyaknya karyawan yang mengeluh tentang lingkungan kerja seperti 

udara di ruangan panas, kebisingan, penerangan cahaya yang kurang dan 

polusi udara kotor. 

2. Banyaknya karyawan yang mengeluh tentang motivasi berprestasi dalam 

bekerja seperti dukungan dan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. 

3. Banyaknya karyawan yang mengeluh tentang kinerja karyawan seperti 

kualitas kerja dan kuantitas kerja, kehadiran dan ketepatan waktu, 

tanggung jawab, dan kerja sama antar karyawan. 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul diatas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin permasalah yang ada dapat dijangkau dan diselesaikan. 

Keterbatasan peneliti juga menjadi hambatan untuk menjangkau semua 

permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah agar 

persoalan yang diteliti menjadi jelas dan menghindari kesalahpahaman. 

Pembatasan ruang lingkup yang diteliti sebagai berikut : 
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1. Penelitian dilakukan pada karyawan CV. Cendana Megah Santosa 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

2. Lingkungan kerja dibatasi pada permasalahan kondisi karyawan dalam 

melakukan kegiatan kerja. 

3. Motivasi berprestasi dibatasi pada permasalan dorongan bekerja. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan karyawan pada CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan ? 

2. Apakah motivasi berprestasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan ? 

3. Apakah lingkungan kerja dan motivasi berprestasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada CV. Cendana Megah Santosa 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi 

berprestasi karyawan pada CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2015. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja 

karyawan pada CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi berprestasi 

terhadap kinerja karyawan pada CV. Cendana Megah Santosa Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan tahun 2015. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum, peneliti ini diharapkan memberikan 

sumbangan pada dunia kerja untuk mengembangkan kemampuan dan 

ketrampilan di bidang penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Memberikan sumbangan positif pada perusahaan untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi kerja yang optimal. 

b. Bagi Karyawan 

Sebagai masukan bagi karyawan yang menghendaki kemajuan 

peningkatan motivasi berprestasi dalam bekerja. 

c. Bagi Penulis 

1) Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. 

2) Melatih penulis dalam membuat dan menyusun suatu karya ilmiah 

sekaligus dapat mengetahui kinerja karyawan ditinjau dari 
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lingkungan kerja dan motivasi berprestasi pada CV. Cendana Megah 

Santosa Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 

 


