
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat membutuhkan 

manusia. Artinya untuk menjalankan aktivitasnya perusahaan membutuhkan 

tenaga manusia sekalipun jumlahnya sangat minimal misalnya dengan 

teknologi mesin yang makin canggih dengan penggunaanya tetap 

membutuhkan bantuan manusia, karena manusia ditempatkan Tuhan sebagai 

makhluk yang paling pintar diantara makhluk yang lainnya. Masalahnya 

diantara manusia itu sendiri kepintaran dan kecerdasan sangat berbeda antara 

satu sama yang lainnya. Demikian pula dengan sikap dan perilakunya juga 

sangat berbeda, akan tetapi jika memiliki tujuan yang sama, maka manusia 

dengan mudah untuk dikelola sekalipun memiliki perbedaan seperti 

dikemukakan diatas (Kasmir 2016, 5). 

Sebuah perusahaan harus memilki sumber daya yang kompeten 

dibidangnya. Untuk mencapai seluruh sumber daya manusia yang kompeten 

tersebut  perlu dikelola dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan SDM, 

rekrutmen sampai dengan karyawan pensiun. Sedangkan tujuan lainnya adalah 

memberikan kesejahteraan stakeholder, melalui berbagai manfaat seperti 

kompensasi, baik berupa gaji, bonus, insentif, kesehatan, pendidikan, liburan 

dan kesejahteraan lainya. Sumber daya manusia merupakan proses menangani 

karyawan seperti pelatihan, penilaian, kompensasi, hubungan kerja, kesehatan 
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dan keamanan (Dessler dalam Kasmir 2016, 7). Sumber daya manusia juga 

merupakan bagaimana mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan 

melalui kebijakan dan sistem yang dimiliki oleh perusahaan (Noe dalam 

Kasmir 2016, 6). Dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia 

dapat diartikan dengan sudut pandang yang berbeda. Hanya saja sekalipun 

berbeda dari berbagai sudut pandang, tujuan utamanya adalah tetap sama yaitu 

memanusiakan manusia dan memberikan kesejahteraan secara professional 

dan adil sesuai dengan porsi masing-masing karyawannya (Kasmir 2016, 7). 

Suatu perusahaan harus mampu mengembangan sumber daya manusia 

(SDM) yang mana meliputi karyawan dan seluluruh karyawannya agar dapat 

mencapai tujuannya. Maka dari itu suatu perusahaan harus mempunyai 

program-program SDM seperti melatih pegawai baru agar dapat bekerja 

dengan sesuai yang diharapkan dan mengembangkan kemampuan karyawan-

karyawan yang ada sehingga prestasi mereka dipersiapkan untuk menerima 

tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang (Armstrong 1988: 

207). 

Sumber daya manusia (SDM) atau karyawan yang kompeten dan 

terlatih dibidangnya akan mempengaruhi laba atau keuntungan yang diperoleh 

suatu perusahaan. Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan faktor 

utama dalam menentukan laba dan kemajuan suatu usaha atau perusahaan. 

Artinya sumber daya manusia merupakan faktor utama dan memiliki peranan 

penting dalam menentukkan keuntungan perusahaan. Maka tidak heran jika 

banyak perusahaan menempatkan sumber daya manusia sebagai asset utama 
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yang dimiliki perusahaan dan sangat bergantung kepada sumber daya manusia 

yang dimilikinya (Kasmir 2016:178). 

Semakin meningkatnya tuntutan perusahaan terhadap karyawannya 

maka peran seorang pemimpin akan semakin terlihat dalam memberikan  

dorongan (motivasi) pada karyawannya agar bisa bekerja sesuai yang 

diharapkan. Sehingga seorang pemimpin harus mempunyai pengetahuan 

tentang bagaimana memotivasi pekerjanya agar bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan (Ranupandojo, Suad H, 1988:197). 

Dalam upaya meningkatkan motivasi karyawan atau pekerja, kondisi 

lingkungan kerja juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

motivasi karyawan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang baik dapat 

mendukung pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat bekerja 

dan meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di bebankan, misalnya kebersihan, musik, 

penerangan, dan lain-lain. (Sunyoto, 2013:43).  

Berdasarkan latar belakang ini, ada peranan motivasi untuk 

meningkatkan kinerja pegawai dalam perusahaan maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai motivasi dan lingkungan kerja serta 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dan menulisnya ke dalam bentuk 

laporan tugas akhir dengan judul ”PENGARUH MOTIVASI DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi 

Empiris PT MISAJA MITRA PATI”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelummya, maka yang 

menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:  

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Misaja Mitra 

Pati? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Misaja Mitra Pati? 

3. Apakah motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT 

Misaja Mitra Pati. 

2. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT Misaja Mitra Pati. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT Misaja Mitra Pati. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

penambahan data atau referensi penambahan data atau referensi yang 

berkaitan dengan faktor internal, dalam hal hal ini pada PT Misaja Mitra. 

2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

dan wawasan penulis yang diperoleh selama duduk dibangku kuliah. 

3. Secara Praktis, dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan mampu 

menjadi suatu masukan untuk mengetahui sejauh mana pihak pimpinan 

mampu meningkatkan kinerja karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adanya sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan dalam 

penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang 1. Kinerja karyawan: pengertian, faktor, 

tujuan dan hal yang dilakukan dalam penilaian kinerja, 2. Motivasi: 

pengertian, proses, model, faktor, dan indikator motivasi, 3. 

Lingkungan kerja: pengertian dan jenis lingkungan kerja, serta 

berisi penelitian terdahulu. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian beserta definisi 

operasionalnya, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN 

Bab ini akan membahas mengenai deskripsi objek penelitian serta 

analisis data dan pembahasan atas hasil pengolah data.  

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 

dilakukan penulis dan saran. 

 


