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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam 

aktivitas perusahaan, karena bagaimanapun juga kemajuan dan 

keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari peran dan kemampuan 

sumber daya manusia yang baik. Karyawan adalah orang-orang yang 

bekerja pada suatu perusahaan atau pada instansi pemerintah atau badan 

usaha dan memperoleh upah atas jasa-jasanya. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik perusahaan 

membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya 

manusia merupakan program aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan, 

mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya manusia untuk 

mendukung tujuan perusahaan. Pengelolaan karyawan harus dimulai sejak 

perekrutan karyawan agar bisa menghasilkan karyawan yang produktif dan 

efektif bagi perusahaan. Fungsi pengelolaan sumber daya manusia harus 

dilakukan secara optimal sehingga kebutuhan yang menyangkut tujuan 

individu dan perusahaan bisa tercapai. 

Meningkatkan kinerja karyawan menjadi tantangan manajemen 

sumber daya manusia, karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan 

keberlangsungan hidup perusahaan bergantung pada kualitas sumber daya 

manusia.  
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kemampuan kerja karyawan. Kemampuan kerja berhubungan dengan 

pengetahuan, bakat, minat dan pengalaman agar dapat menyelesaikan 

tugas-tugas yang sesuai denngan pekerjaan yang didudukinya. Pihak 

manajemen perusahaan harus bisa mengembangkan kemampuan setiap 

karyawannya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, karena 

kemampuan menunjukkan potensi seorang karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Kemampuan kerja karyawan merupakan keahlian yang dimiliki 

karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Apabila karyawan 

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki, 

serta menggunakannya secara tepat akan berpengaruh pada perkembangan 

perusahaan. Selain itu dengan kemampuan yang memadai akan dapat 

membantu karyawan dalam melaksanakan pekerjaan sekarang dan 

pekerjaan yang akan datang. 

Persaingan yang ketat akan mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan, agar produk dan jasa yang 

dihasilkan bisa bersaing. Selain itu perusahaan perlu mengetahui dan 

memenuhi kebutuhan setiap karyawannya, sehingga karyawan bisa bekerja 

dengan maksimal. Pemenuhan kebutuhan ini sebagai upaya untuk 

memotivasi karyawan agar lebih giat dan aktif dalam bekerja. 
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Dalam upaya meningkatkan kemampuan kerja, perusahaan juga 

harus meningkatkan motivasi kerja para karyawan karena motivasi dapat 

mempengaruhi seseorang atau memberikan dorongan kepada seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

motivasi kerja karyawan dapat bersifat individu seperti kebutuhan, sikap 

dan kemampuan, sedangkan yang bersifat organisasi meliputi pembayaran 

gaji, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri.  

Pemberian motivasi menjadi kebutuhan penting bagi karyawan. 

Motivasi ini melalui serangkaian usaha tertentu yang sesuai dengan 

kebijakan perusahaan. Dalam memberikan motivasi perusahaan harus 

mengetahui karakteristik yang terdapat para karyawan. Cara yang 

dilakukan untuk memberikan motivasi antar karyawan tidak sama. Karena 

karyawan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menerima adanya 

motivasi. Kegiatan tersebut harus diarahkan pada pencapaian tujuan 

perusahaan sehingga kinerja karyawan bisa terarah dengan baik. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kemampuan 

Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 

Karyawan PT MSW)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja karyawan PT Makmur Sejahtera Wisesa 

(MSW)? 

2. Apakah kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan PT Makmur Sejahtera Wisesa 

(MSW)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, 

maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja 

secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Makmur Sejahtera 

Wisesa (MSW). 

2. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja 

secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Makmur Sejahtera 

Wisesa (MSW). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memerkaya 

manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh 

kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, 
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serta sebagai bahan referensi bagi penelitian mendatang yang ingin 

mengkaji masalah yang sama. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi 

masukan bagi pihak yang terkait, terutama mengenai hal-hal yang 

berubungan dengan kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

E. Sistematika Penelitian Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab yang tidak dapat 

dipisahkan karena keterkaitan yang merupakan laporan dari hasil 

penelitian. Gambaran umum mengenai penulisan skripsi dapat dilihat 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Penulisan bab ini peneliti membahas tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian tinjauan pustaka mencakup diantaranya tentang 

landasan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan 

hipotesis. Disamping itu juga terdapat ringkasan hasil 

penelitian terdahulu yang sangat membantu dalm penulisan 

bab ini. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bagian metodologi penelitian mencakup populasi, sampel dan 

sampling, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan variabel penelitian, serta metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian hasil penelitian dan pembahasan mencakup diantaranya 

tentang gambaran umum PT Makmur Sejahtera Wisesa 

(MSW), visi dan misi, struktur organisasi, analisis data dan 

pembahasan. Bab ini membahas hasil analisis dengan metode 

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, disertai 

interprestasi hasil secara rinci. 

BAB V  PENUTUP 

Bagian bab penutup ini mencakup diantaranya tentang 

kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat 

digunakan sebagai gambaran untuk penelitian berikutnya. 

 


